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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด ("บริษัท") และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด เล็งเห็นถึงความส าคัญของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่าน
สามารถติดต่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประเภทของลูกค้าได้แก่ 

 ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท ซึ่งรวมไปถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเคยท าธุรกรรมหรือใช้บริการ ผู้ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลธุรกรรมหรือบริการ ผู้ที่รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับการเสนอหรือ
ชักชวนจากบริษัทเพื่อท าธุรกรรมหรือใช้บริการ 

 บุคคลธรรมดาที่มีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคล เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทนบุคคล
ธรรมดาผู้รับมอบอ านาจ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรและบุคคลอ่ืนในท านองเดียวกันของลูกค้านิติ
บุคคลของบริษัท รวมถึง บุคคลธรรมดาอ่ืนใดที่ลูกค้านิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทเพื่อด าเนิน
ธุรกรรมกับบริษัท ("บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล")  

 บุคคลธรรมดาอ่ืนใดที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ ติดต่อกันโดยประการอ่ืน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ
บริษัท ไม่ว่าจะในทางใด ("บุคคลที่ติดต่อกับบริษัทในประการอ่ืน")  

(รวมเรียกว่า "ท่าน")  
 
การด าเนินการของบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม  

"ข้อมูลส่วนบุคคล" (General Personal Data) หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่านหรือท าให้
สามารถระบุตัวท่านได้ เพื่อที่บริษัทจะให้บริการแก่ท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ บริษัท
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานบริษัท ผู้
แนะน าการลงทุน (IC) ของบริษัท) หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก 
หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ) และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก 
(เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่
บริษัทเก็บรวบรวม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากบริษัท  

"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูล
ที่ละเอียดอ่อน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบุคคลอ่ืน ก็ต่อเมื่อได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้  
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2. ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทดังต่อไปนี้  

ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขใบขับขี่ ลายมือชื่อ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่ง เงินเดือน อาชีพ ประวัติการท างาน 
เอกสารหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เป็นต้น 

ข) ข้อมูลส าหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล หมายเลขโทรสาร รหัส
ประจ าตัวส าหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นต้น 

ค) ข้อมูลเอกสารทางราชการ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหนังสือเดินทาง         
      ส าเนาใบต่างดา้ว เป็นต้น 
ง) ข้อมูลทางบัญชี ทางการเงิน เช่น ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี ข้อมูลพร้อม

เพย์ ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลสินทรัพย์ รายได้ สลิปเงินเดือน ค่าตอบแทน 
ระดับรายได้และค่าใช้จ่าย แหล่งที่มาของรายได้และเงินลงทุน ข้อมูลการสมัครใช้บริการ เป็นต้น 

จ) ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ ที่ท่านใช้บริการอยู่ (อาทิ หลักทรัพย์ ตราสาร
อนุพันธ์ ราคาและปริมาณหมายเลขค าสั่งซื้อ หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงื่อนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื้อขาย
และยอดคงเหลือ ประวัติการช าระเงินและการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่าน งบการเงิน หนี้สิน ภาษี 
รายได้ ก าไรและเงินลงทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติการผิดนัด มูลค่าของหลักประกัน (margin 
balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) เป็นต้น 

ฉ) ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของ บริษัท หรือระบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ บริษัท    เช่น Cookie  
หมายเลข IP Address พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ เสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว Chat ชื่อ
บัญชี Social Media (เช่น Line ID หรือบัญชี Facebook) Geolocation ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์
และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-
on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone 
setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบ ปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม  และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เป็นต้น 

ช) ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ  เช่น ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Due diligence) (ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการท าความจักลูกค้า – KYC การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า – CDD) ข้อมูลเพื่อ
การตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย การบันทึกเสียง 
การบันทึกบทสนทนา การบันทึกการโต้ตอบการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็
ตาม รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนาและการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
media) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าช่องทางใดๆ เป็นต้น 
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โดยบริษัทจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน  

    ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจ าเป็นต่อการ 

ให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและ บริษัท  

2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ  

3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของ บริษัท กรณีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการ 

      ด าเนินงานของ บริษัท โดย บริษัท จะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นส าคัญ เช่น เพื่อป้องกันการ

ฉ้อโกง  การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของ

ข้อมูลเป็นต้น 

5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์ 

      สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล 

6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจรัฐที่บริษัทได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

          บริษัท อาจจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลสุขภาพ 

(เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล) ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การจดจ าใบหน้า (face recognition) ลายนิ้วมือ 

(fingerprint) การจดจ าม่านตา (retina recognition) และการจดจ าเสียง (voice recognition) ประวัติอาชญากรรม 

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจ าตัว (เช่น เชื้อชาติ ศาสนา) ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ได้ระบุไว้ใน พรบ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 26) โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง

จากท่าน หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ เช่น 

1. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

2. เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่

แสวงหาก าไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน ให้แก่สมาชิก      ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก

หรือ ผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร ที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรนั้น 

3. เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

4. เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม 

     กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 



       ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

4                                                                                               30-6-2565 
 

 

5. เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 

5.1. เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง การ

วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การ

จัดการด้านสุขภาพ หรือระบบการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 

5.2. ประโยชน์ด้านการสาธารณะสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

5.3. การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม 

5.4. การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน 

                        5.5.  ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
 
3.  วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อ 
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้   
 

3.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจ าเป็นต้องได้รับความยินยอม  
บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านเพื่อ 

(ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทาง
กฎหมายอื่น  

(ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้  

(1) ข้อมูลชีวมาตร (เช่น ระบบจดจ าใบหน้า ลายนิ้วมือ) เพื่อการเข้าถึงสถานที่/การสมัครใช้บริการ 
และการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล (KYC และ CDD) 

(2) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจ าตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา) เพื่อการยืนยัน
และพิสูจน์ตัวบุคคล 
  

ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของ
ท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถติดต่อผู้แนะน าการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Service) ตามที่ระบุในข้อ 11 ด้านล่าง การถอนความยินยอมจะต้องไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการ
เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามความยินยอมของท่าน
ก่อนที่จะขอถอน  
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3.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น  ๆ ในการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ 
(1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ส าหรับการเข้าท าสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน 
(2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
(3) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับ

ประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
(4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
(5) ประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ  
บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 
ลูกค้าบุคคลธรรมดา  
 

(ก) การติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้าท าสัญญากับบริษัท 
(ข) การประมวลผลค าขอเปิดบัญชี การด ารงบัญชี และการด าเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่

จ ากัดเพียง การประมวลผลค าขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์การประมวลผลธุรกรรมของท่าน การออก 
รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการด าเนินการและการปิดบัญชีของท่าน     

(ค) การให้บริการแก่ท่าน เช่น บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การรับประกันการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสาร
อนุพันธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การให้ค าปรึกษาด้านตราสารอนุพันธ์ การจัดการกองทุนตราสาร
อนุพันธ์ นักวางแผน/ที่ปรึกษาทางการเงิน ฯลฯ และการจัดการเรือ่งทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับบริการเหล่านี้  

(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน  การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน  (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของ
บุคคลภายนอก) เป็นคร้ังคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้  

(จ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท และการบริหารจัดการบัญชีที่ท่านมีอยู่กับบริษัท 
(ฉ) การป้องกันลูกค้าจากข้อจ ากัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าท าธุรกรรมบางประเภท

ด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย)  
(ช) การด าเนินการตามค าสั่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแก้ไขเรื่อง

ร้องเรียนของท่าน  
(ซ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการท าความรู้จักลูกค้า (know-your-customer 

(KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอ่ืน ๆ 
และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจ าเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
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(ฌ) การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่า 

จะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง  
(ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง ค าสั่ง ค าแนะน า และการร้องขอจากหน่วยงานของ

รัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานก ากับดูแล (ไม่ว่า
ในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร  

(ฎ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบ (ภายใน) และการด าเนินธุรกิจ 
และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่อาจจ าเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(ฏ) การจัดการหรือการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ 
(ฐ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัท บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอก 
(ฑ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์

ของบริษัทเป็นคร้ังคราว 
(ฒ) การท าวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทนุ

ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
(ณ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัทของบริษัท 
(ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดตามทวงถามจ านวน

เงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อบริษัท  
(ต) การอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะด าเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่

ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยท่านหรือบริษัท  
(ถ) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทาง

ธุรกิจของบริษัท ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อ่ืน ๆ หรือภายใต้สัญญาที่บริษัทท าหน้าที่เป็นตัวแทน 
และ ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
ของบริษัท หรือการเข้าท าสัญญากับท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน 
(หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านต่อไป) ถ้าบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ 
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บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล และบุคคลที่ติดต่อกับบริษัทโดยประการอื่น 
  

(ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท  
อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ 

(ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรือการ
ตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอ่ืน หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัด
กรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือที่เป็น
ทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายก าหนด) การประเมินความเหมาะสมและ การออกค าขอใบ
เสนอราคา และการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าท าสัญญากับท่านหรือลูกค้า 

(ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การด ารงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เก่ียวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน  

(ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การด าเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับ
ลูกค้า อาทิ การท าธุรกรรมและด าเนินการตามค าสั่งส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการช าระ
เงิน การด าเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้าน
การจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน 

(จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การส ารวจและการ
รายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และผลการด าเนินงานของท่านหรือของลูกค้า การพัฒนา
และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ  

(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการ
ใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและด ารงรหัสและข้อมูลส่วนตัวส าหรับท่าน การบริหาร
จัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactive 
accounts) การด าเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถด าเนินไปได้ 
และการช่วยให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการ
ดูแลให้ระบบของบริษัทมีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การด าเนินงาน และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการ
เข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและ
การป้องกันการฉ้อโกง  

(ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของบริษัท การก าหนด การใช้หรือการต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง 
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(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร  เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย 

กฎระเบียบ ค าสั่ง และแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแลที่มีผลบังคับใช้  
(ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนอง

หน่วยงานของรัฐหรือศาล  
(ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อ

ท่าน กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การท าการส ารวจ  
(ฐ) การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล  เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การ

รายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือคล้ายคลึงกัน 

 
4. วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของ
บุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 
  
ลูกค้าบุคคลธรรมดา  

4.1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จ ากัด บริษัท

อาจจ าเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯ หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่ม
บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทและขอบเขต
ของกิจกรรมภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด ได้ที่ www.asiawealth.co.th 

4.2 ผู้ให้บริการของบริษัท  
บริษัทอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการ

จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการส ารวจ (จ) 
ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการช าระเงิน และ (ช) ผู้ให้บริการด้านธุรการและการ
ด าเนินงาน ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วน
บุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จ าเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และบริษัทจะขอให้ผู้ให้บริการ
เหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใด บริษัทจะด าเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่
บริษัทท างานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย  
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4.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 
บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระท าการในนามของท่านหรือเกี่ยวข้องในการจัดหา

ผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้รับจากบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (account 
nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผู้ออก
ผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่บริษัทท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน และที่ท่านอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับ
ข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  

4.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต  
ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก 

เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล 
หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ เช่น ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยหรือ
การโอนนั้นจ าเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิ
ของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับ
ปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย  

4.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ  
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการด้านกา ร

ตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง
ทางกฎหมาย  

4.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้  
บริษัทอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้สิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาต

ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าท าระหว่างท่านกับบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ 
แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้

4.7 บุคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ 
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายส าคัญ ผู้รับโอน

สิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของบริษัท ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับ
โครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือ
เหตุการณ์ใดในท านองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ 
ของบริษัท ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่
เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
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บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล และบุคคลที่ติดต่อกับบริษัทโดยประการอื่น 

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น เช่น 
บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษัท ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่บริษัทจ้าง ในบางสถานการณ์ บริษัท
แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากับดูแล หรือ
บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการแบ่งปันนั้นจ าเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอก
ใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย เมื่อบริษัท
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บริษัทจะด าเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น 
ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  
 
5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ  

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเครือข่ายที่
ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ในกรณีนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับ
ประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการ
โอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
 
6. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัท และเมื่อท่านสิ้นสุด
ความสัมพันธ์กับบริษัท (เช่น หลังจากที่ท่านปิดบัญชีที่มีอยู่กับบริษัท หรือนับแต่การท าธุรกรรมกับบริษัท หรือกรณีบริษัท
ปฏิเสธค าขอใช้บริการของท่าน) บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเปน็อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด และเพื่อปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
(เช่น กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ) 
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7. ข้อมูลที่ส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

7.1 การใช้คุกกี ้ 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
บริษัท รวมถึงการใช้เว็บไซต์ การท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นของบริษัท 

การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถจดจ าท่าน ทราบถึงความ
ชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่บริษัทจะเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น ให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถท างานได้ ช่วยให้บริษัทเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซตข์องบริษัทหรอื
อีเมล ช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้
มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเก่ียวข้องและเป็นสิ่งที่ท่านสนใจยิ่งขึ้น) 

7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว์  
โดยทั่วไป กิจกรรมของบริษัทไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ และบริษัทไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

ลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ - อายยุังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจ
ปกครองในกรณีที่จ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้
อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์
ทางสัญญากับบริษัท ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่าน ก่อนที่จะ
ติดต่อบริษัทหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ถ้าบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่
เจตนาจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองในกรณีที่จ าเป็นหรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย บริษัทจะลบข้อมูลนั้นทันทีหรือยังคง
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าบริษัทสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนนอกจากการขอความ
ยินยอม 

7.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  
หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผู้รับมอบอ านาจ ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ ผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลเหล่านั้น) ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอ านาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึง
นโยบายความเป็นสว่นตัวฉบบันี ้และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เก่ียวข้อง หากจ าเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือ
ฐานทางกฎหมายอื่น 

7.4 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่        พรบ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ 
ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่าน
สามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ 
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8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เก่ียวกับข้อมลู
ส่วนบุคคลของท่าน  

(ก) การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับ
ท่านเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอ 

(ข) การโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมี เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัด
ระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น 

(ค) การคัดค้าน ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบาง
กิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้  

(ง) การลบหรือท าลายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่
จ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป 

(จ)  การจ ากัด ท่านอาจมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่
ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทไม่จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป  

(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน  

(ช) การถอนความยินยอม ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีสัญญาที่ให้
ประโยชน์แก่ท่าน 

(ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัท
ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้  

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้โดยใช้ที่ติดต่อ ในส่วนข้อ 11 ด้านล่าง 
ค าร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นอาจถูกจ ากัดโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง อาจมีบางกรณีที่บริษัทสามารถปฏิเสธค าขอของท่านได้
โดยสมควรและโดยชอบ เช่น เมื่อบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล  
หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทเป็นการ
ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านอาจแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อกังวลของท่านก่อนเพื่อให้บริษัทพิจารณาแก้ไขข้อกังวล
ของท่าน โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทได้ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  
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9. การรักษาความปลอดภัย 

บริษัทมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษทัและการใช้บังคับนโยบายอยา่งเข้มงวดในการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษทั
ก าหนดให้บุคลากรของบริษัทและผู้รับจา้งภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่
เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน 
 
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  

บริษัทอาจเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นคร้ังคราว โดยบริษทัจะแจง้ประกาศนโยบาย
ความเป็นสว่นตัวฉบับปัจจุบนัไวท้ี่เว็บไซต์ของบริษัท www.asiawealth.co.th บริษัทขอแนะน าให้ท่านอ่านนโยบายความ
เป็นส่วนตัวนี้อยา่งละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อก าหนดของนโยบายความ
เป็นส่วนตัวฉบบันี้เปน็ระยะ ๆ  
 
11. รายละเอียดการติดต่อบริษัท  

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัย
หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่
ของบริษัท 
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด  
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 14  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 หรือ เว็บไซต์ www.asiawealth.co.th 
หรือ ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-5033-5 อีเมล cs@asiawealth.co.th  
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