แบบฟอร์มขอเพิกถอนความยินยอม
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล /
The Withdrawal of Marketing Consent Form
วันที่ Date....................................................................
สาหรับบุคคลทั่วไป / For General Customers
ชื่อ-นามสกุล / Name-Surname …………………………………………………………………………………………………………………………………...
เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน / Unitholder No. …………………………………………………………………………………………………………………………...
ประเภทหลักฐาน / ID Type
บัตรประชาชน / ID Card
หนังสือเดินทาง / Passport
อื่นๆ / Other …………………………………………....
เลขที่ / No. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone…………………………………….……………….. อีเมล์ / E-mail……………………………………………….…………….
สาหรับผู้เยาว์ / For Minor Customers
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ยาว์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล /
Name - Surname of the minor as a data subject
……………………………………………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล ผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ /
Name-Surname of the person exercising parental power
……………………………………………………………………………….
สถานะความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ยาว์ / Relationship with the minor
……………………………………………………………………………….

ประเภทหลักฐาน / ID Type
บัตรประชาชน / ID Card
หนังสือเดินทาง / Passport
อื่นๆ / Other
เลขที่ / No. …………………………………………………………………...
ประเภทหลักฐาน / ID Type
บัตรประชาชน / ID Card
หนังสือเดินทาง / Passport
อื่นๆ / Other
เลขที่ / No. ……………………………………………………………..…….
เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
…………………………………………………………………….................

โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone…………………………………………….

อีเมล์ / E-mail……………………………………………………………….…

การขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัถปุ ระสงค์ทางการตลาด / The Withdrawal of Marketing Consent
ข้ าพเจ้ าขอเพิ กถอนความยิ นยอมให้ บริ ษั ทเก็ บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของข้ าพเจ้ าเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Consent) ซึ่งรวมถึงการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์หรือนาเสนอการให้บริการด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือของบุคคลที่เป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท / I would like to withdraw my consent that permits the Company to process my personal data
for marketing purposes (Marketing Consent), including marketing activities, sales promotions, and offering investment
products and services of the Company, affiliated companies or its business partners.
•

•

การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอ
ใหม่ๆ ไม่ได้รบั ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึน้ และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ท่าน
เป็ นต้น ทั้งนี ้ เพื่ อประโยชน์ของท่ านจึ งควรศึกษาและสอบถามถึ งผลกระทบก่ อ นเพิ กถอนความยิ นยอมดังกล่ าว / The withdrawal of
marketing consent may affect the use of products and/or services. You may miss an opportunity to get updated benefits and
privileges, promotional messages, or useful information from us or not receive improving services and product offerings that suit
your needs. For your benefits, you should study or inquire about its impacts prior to withdrawing your consent.
เพื่อให้เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฏหมายกาหนด บริษัทจะยังคงส่ง SMS หรือ อีเมล์ หรือบอกกล่าวด้วยวิธีอื่นใด
แก่ท่าน เพื่อแจ้งข่าวสาร รายงานต่างๆ เช่น รายงานประจาปี ฯลฯ และข้อมูลสาคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมทางการตลาด / In
compliance with SEC notifications and/or related laws, the Company will continue to send informational and non-marketing
messages such as fund reports to you via SMS, email or other proper communication methods.
…………………………………………………………….

..…………………………………………………………….

(……………………………………………………………)
ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล* /
Signature of the data subject*

(………………………………………………………………)
ลายมือชื่อผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์* /
Signature of the person exercising parental power*

หมายเหตุ: *กรณีผเู้ ยาว์ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ให้ผใู้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ลงนามด้วย /
For a minor below 20 years old, the holder of parental responsibility over the child shall jointly sign.

