
 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 
 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน (ตำมท่ีนิยำมไวข้ำ้งล่ำงน้ี) 
 
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคล (ตำมท่ีนิยำมไวใ้นขอ้ 1 ขำ้งล่ำงน้ี) ของ (1) ลูกคำ้บุคคล
ธรรมดำของบริษทั ทั้งท่ีเป็นลูกคำ้เป้ำหมำย (ผูท่ี้อำจเป็นลูกคำ้ในอนำคต) ลูกคำ้ปัจจุบนั และลูกคำ้ในอดีต  (2) พนักงำน 
บุคลำกร เจำ้หน้ำท่ี ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้น บุคคลผูมี้อ ำนำจ กรรมกำร ผูติ้ดต่อ ตวัแทน และบุคคลธรรมดำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลธรรมดำท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้นิติบุคคลของบริษทั ทั้งท่ีเป็นลูกคำ้เป้ำหมำย (ผูท่ี้อำจเป็นลูกคำ้ในอนำคต) ลูกคำ้ปัจจุบนั 
และลูกคำ้ในอดีต 
 
บุคคลธรรมดำและบุคคลธรรมดำท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้นิติบุคคลจะรวมเรียกวำ่ "ท่าน" ส่วนลูกคำ้บุคคลธรรมดำและลูกคำ้นิติ
บุคคลจะรวมเรียกวำ่ "ลูกค้า" 
 
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีอธิบำยถึงวิธีกำรท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงั
ต่ำงประเทศ นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจ เวบ็ไซต์ แอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ศูนยบ์ริกำร
ขอ้มูลลูกคำ้ (call center) กิจกรรมและนิทรรศกำร ช่องทำงกำรติดต่อทำงออนไลน ์โลเคชัน่อ่ืน ๆ (locations) และวิธีกำรใด 
ๆ ท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ำนซ่ึงระบุถึงตวัท่ำนหรือท ำให้สำมำรถระบุตวัท่ำนได ้ไม่ว่ำโดย

ทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกรวบรวม
มีรำยกำรตำมท่ีระบุไวข้ำ้งล่ำงน้ี เพื่อท่ีบริษทัจะให้บริกำรแก่ลูกคำ้ บริษทัอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่ำนดว้ย
วธีิกำรต่ำง ๆ บริษทัอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกท่ำนโดยตรง (เช่น ผำ่นทำงแผนกลูกคำ้สมัพนัธ์ 
พนกังำนบริษทั ผูแ้นะน ำกำรลงทุน (IC)  หรือศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ (call center) ของบริษทั) หรือจำกแหล่งอ่ืน 
ๆ โดยออ้ม (เช่น ส่ือสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภำยนอก หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ) และผ่ำนบริษทัใน
เครือ ผูใ้ห้บริกำร พนัธมิตรทำงธุรกิจ หน่วยงำนทำงกำร หรือบุคคลภำยนอก (เช่น ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นท่ีเป็น
บุคคลภำยนอก ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นช่วง และนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย)์ ประเภทของขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม
ข้ึนอยูก่บัควำมสมัพนัธ์ของลูกคำ้กบับริษทั และบริกำรหรือผลิตภณัฑท่ี์ลูกคำ้ตอ้งกำรจำกบริษทั 

 
 "ข้อมูลทีล่ะเอยีดอ่อน" หมำยถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชำติ ชำติพนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือ

ในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลดำ้นสุขภำพ ควำมทุพพลภำพ ขอ้มูล
สหภำพแรงงำน ขอ้มูลทำงพนัธุกรรม ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีอำจส่งผลต่อเจำ้ของขอ้มูล ส่วน
บุคคลในท ำนองเดียวกนั บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนไปยงัต่ำงประเทศก็
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ต่อเม่ือไดรั้บควำมยินยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำน หรือกฎหมำยอนุญำตให้กระท ำได้ ได้แก่ ขอ้มูลชีวมำตร (เช่น 
ระบบจดจ ำใบหน้ำ ลำยน้ิวมือ) ขอ้มูลสุขภำพ (เช่น ขอ้มูลกำรรักษำพยำบำล) ประวติัอำชญำกรรม ศำสนำ และ
ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนอ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงอยูใ่นเอกสำรประจ ำตวั (เช่น เช้ือชำติและศำสนำ) 

 ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงบริษทัจะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่ำงประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดั

เพียงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 
 
 (ก) ข้อมูลส่วนตวั เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ เพศ อำย ุอำชีพ ต ำแหน่งงำน เงินเดือน ท่ีท ำงำน ต ำแหน่ง กำรศึกษำ 

สัญชำติ วนัเกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยหน่วยงำนของรัฐ (เช่น เลขท่ีบตัร
ประจ ำตัวประชำชน เลขหนังสือเดินทำง เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษีอำกร เป็นต้น) ลำยมือช่ือ กำร
บนัทึกเสียง กำรบนัทึกกำรสนทนำทำงโทรศพัท์ รูปถ่ำย กำรบนัทึกภำพจำกกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียน
บำ้น และขอ้มูลประจ ำตวัอ่ืน ๆ 

 (ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท์ หมำยเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หมำยเลขโทรสำร ท่ีอยู่
อีเมล และรหสัประจ ำตวัส ำหรับกำรติดต่อส่ือสำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

 (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูล หมำยเลขบญัชีและประเภทของบญัชี ขอ้มูลพร้อมเพย ์
สินทรัพยห์มุนเวียน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ตลอดจนขอ้มูลกำรช ำระเงิน และขอ้มูลกำรสมคัรใชบ้ริกำร
และผลิตภณัฑ ์

 (ง) ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภณัฑ ์(อำทิ หลกัทรัพย ์ตรำสำรอนุพนัธ์ รำคำและปริมำณ 
หมำยเลขค ำสั่งซ้ือ หมำยเลขนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ เง่ือนไข (ถำ้มี) ประวติักำรซ้ือขำยและยอด
คงเหลือ ประวติักำรช ำระเงินและกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยข์องท่ำน งบกำรเงิน หน้ีสิน 
ภำษี รำยได ้ก ำไรและเงินลงทุน แหล่งท่ีมำของควำมมัง่คัง่และเงินทุน กำรเป็นตวัแทน ขอ้มูลกำรซ้ือขำย 
ประวติักำรผิดนัด มูลค่ำของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ 
(margin loan) 

 (จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขท่ีอยูไ่อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เวบ็บีคอน (web beacon) 
ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่ำย ขอ้มูลกำรเช่ือมต่อ 
ขอ้มูลกำรเขำ้ถึง ขอ้มูลกำรเขำ้ใช้งำนแบบ single sign-on (SSO) กำรเขำ้สู่ระบบ (Login log) เวลำท่ี
เขำ้ถึง ระยะเวลำท่ีใชบ้นหน้ำเพจของบริษทั คุกก้ี ขอ้มูลกำรเขำ้สู่ระบบ ประวติักำรคน้หำ ขอ้มูลกำร
เรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบรำวเ์ซอร์ กำรตั้งค่ำเขตเวลำ (Time zone setting) และสถำนท่ีตั้ง 
ประเภทและเวอร์ชัน่ของปลัก๊อินเบรำวเ์ซอร์ ระบบปฏิบติักำรและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
บนอุปกรณ์ท่ีท่ำนใชใ้นกำรเขำ้ถึงแพลตฟอร์ม 
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 (ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตวั เช่น ช่ือบญัชี (account identifiers) ช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่ำน รหัสประจ ำตวั (PIN 
ID code) ส ำหรับกำรซ้ือขำย ควำมสนใจและควำมพึงพอใจ กิจกรรม เป้ำหมำยกำรลงทุน ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์กำรลงทุน และระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้(risk tolerance) 

 (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักำรใชง้ำนของท่ำนบนเวบ็ไซต ์แพลตฟอร์ม กำรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
บริกำร  

 
 บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วข้องกบัลูกค้านิติบุคคล 
 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงบริษทัจะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่ำงประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดั

เพียงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 
 
 (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำช่ือ อำยุ เพศ รูปถ่ำย ขอ้มูลในประวติัส่วนบุคคล 

กำรศึกษำ ขอ้มูลเก่ียวกบังำน (เช่น สถำนะ หนำ้ท่ี อำชีพ ต ำแหน่งงำน บริษทัท่ีท่ำนท ำงำนให้ หรือเป็น
พนักงำน หรือถือหุ้นอยู่) ขอ้มูลบนบัตรท่ีออกโดยรัฐบำล (เช่น เลขท่ีบัตรประจ ำตวัประชำชน เลข
หนงัสือเดินทำง) อตัรำส่วนกำรถือหุน้ ลำยมือช่ือ และขอ้มูลประจ ำตวัอ่ืน ๆ ของท่ำน 

 (ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่ ประเทศ ท่ีอยู่อีเมล และขอ้มูลอ่ืน ๆ ในท ำนอง
เดียวกนั 

 (ค) ข้อมูลส่วนตวัทีส่ร้างขึน้เกีย่วกบัความสัมพนัธ์ของลูกค้ากบับริษัท เช่น กำรเปิดบญัชี กำรบริหำรจดักำร 
กำรด ำเนินงำน กำรช ำระเงิน กำรช ำระบญัชี กำรประมวลผลและกำรรำยงำนในนำมของลูกคำ้ ขอ้มูล
ส่วนตวัดงักล่ำวอำจรวมถึงลำยมือช่ือและหนงัสือติดต่อกบับริษทั 

 (ง) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยเก่ียวขอ้งกบัควำมสัมพนัธ์กบับริษทั เช่น ขอ้มูลท่ี
ท่ำนให้แก่บริษทัในสัญญำ แบบฟอร์มหรือกำรส ำรวจ หรือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมในเวลำท่ีท่ำนเขำ้ร่วม
กิจกรรมทำงธุรกิจ กำรสมัมนำ หรือกิจกรรมทำงสงัคมของบริษทัและท่ำน 

 
2. วตัถุประสงค์ทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 บริษทัอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของท่ำนไปยงั

ต่ำงประเทศ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 
 2.1 วตัถุประสงค์ทีบ่ริษัทจ าเป็นต้องได้รับความยนิยอม 

  บริษทัอำศยัควำมยนิยอมของท่ำนเพื่อ 
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  (ก) กำรติดต่อส่ือสำรทำงกำรตลำด กำรเสนอขอ้เสนอพิเศษ เอกสำรส่งเสริมกำรขำยท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษทั บริษทัในเครือ และบุคคลภำยนอกซ่ึงบริษทัไม่สำมำรถอำศยั
หลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยอ่ืน 

  (ข) กำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของท่ำน เพื่อวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอ้มูลชีวมำตร (เช่น ระบบจดจ ำใบหน้ำ ลำยน้ิวมือ) เพื่อกำรเขำ้ถึงสถำนท่ี/กำร
สมคัรใชบ้ริกำร และกำรยนืยนัและพิสูจน์ตวับุคคล 

(2) ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนซ่ึงแสดงอยูใ่นเอกสำรประจ ำตวั (เช่น เช้ือชำติและศำสนำ) เพื่อ
กำรยนืยนัและพิสูจน์ตวับุคคล 

  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยคือกำรขอควำมยนิยอม ท่ำนมีสิทธิท่ีจะถอนควำมยนิยอมของ
ท่ำน ณ เวลำใดก็ได้ โดยท่ำนสำมำรถติดต่อผูแ้นะน ำกำรลงทุนของท่ำน หรือฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 
(Customer Service) ตำมท่ีระบุในขอ้ 9 ดำ้นล่ำง กำรถอนควำมยินยอมจะไม่กระทบต่อควำมชอบดว้ย
กฎหมำยของกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของ
ท่ำนตำมควำมยนิยอมของท่ำนก่อนท่ีจะขอถอน 

 2.2 วตัถุประสงค์ทีบ่ริษัทอาจด าเนินการโดยอาศัยหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  บริษทัอำจอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยดงัต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ กล่ำวคือ (1) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
ส ำหรับกำรเขำ้ท ำสัญญำหรือกำรปฏิบติัตำมสัญญำกบัท่ำน (2) เป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย  (3) 
เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัและของบุคคลภำยนอก เพ่ือให้สมดุลกบั
ประโยชน์และสิทธิและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนท่ีเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (4) เพื่อกำร
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สำธำรณะ ส ำหรับ
กำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ หรือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใชอ้ ำนำจรัฐ 

  บริษทัจะอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยใน (1) ถึง (5) ขำ้งตน้ เพ่ือกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 
  ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 
  (ก) กำรติดต่อกบัท่ำนก่อนท่ีท่ำนจะเขำ้ท ำสญัญำกบับริษทั 

  (ข) กำรประมวลผลค ำขอเปิดบญัชี กำรด ำรงบญัชี และกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกบับญัชีของท่ำน 
รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรประมวลผลค ำขอหรือกำรร้องขอบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ กำร
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ประมวลผลธุรกรรมของท่ำน กำรออกรำยงำนแสดงควำมเคล่ือนไหวของบัญชี  (account 
statement) และกำรด ำเนินกำรและกำรปิดบญัชีของท่ำน 

  (ค) กำรใหบ้ริกำรแก่ท่ำน เช่น นกัวำงแผน/ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บริกำรนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์
กำรคำ้หลกัทรัพย ์กำรรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล ท่ี
ปรึกษำกำรลงทุน กำรให้ยืมและยืมหลกัทรัพย ์กำรคำ้ตรำสำรอนุพนัธ์ นำยหน้ำซ้ือขำยตรำ
สำรอนุพนัธ์ กำรให้ค  ำปรึกษำดำ้นตรำสำรอนุพนัธ์  กำรจดักำรกองทุนตรำสำรอนุพนัธ์ ฯลฯ 
และกำรจดักำรเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบับริกำรเหล่ำน้ี 

  (ง) กำรจดัหำผลิตภณัฑก์ำรลงทุน กำรเสนอทำงเลือกใหแ้ก่ท่ำน (รวมถึงผลิตภณัฑก์ำรลงทุนของ
บุคคลภำยนอก) เป็นคร้ังครำว และกำรจดักำรเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑก์ำรลงทุน
เหล่ำน้ี 

  (จ) กำรบริหำรควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงท่ำนกบับริษทั และกำรบริหำรจดักำรบญัชีท่ีท่ำนมีอยู่กับ
บริษทั 

  (ฉ) กำรป้องกนัลูกคำ้จำกขอ้จ ำกดับำงประกำร (เช่น กำรป้องกนัผูสู้งอำยุจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรม
บำงประเภทดว้ยตนเอง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรควบคุมควำมเสียหำย) 

  (ช) กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของท่ำน หรือกำรตอบขอ้ซกัถำมหรือควำมคิดเห็นของท่ำน และกำร
แกไ้ขเร่ืองร้องเรียนของท่ำน 

  (ซ) กำรยืนยนัตวับุคคลและกำรตรวจสอบขอ้มูลเครดิต กระบวนกำรท ำควำมรู้จกัลูกคำ้  (know-
your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถำนะลูกค้ำ (customer due diligence (CDD)) กำร
ตรวจสอบและคัดกรองอ่ืน ๆ และกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเน่ืองท่ีอำจจ ำเป็นตำม
กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั 

  (ฌ) กำรป้องกนั ตรวจจบั และสอบสวนกำรฉ้อโกง กำรประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมำย ไม่วำ่จะไดรั้บกำรร้องขอจำกหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลหรือไม่ 
และกำรวเิครำะห์และบริหำรควำมเส่ียง 

  (ญ) กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวทำง ค ำสั่ง ค  ำแนะน ำ และกำรร้องขอจำก
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนภำษีอำกร หน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ หรือ
หน่วยงำนก ำกบัดูแล (ไม่วำ่ในประเทศหรือต่ำงประเทศ) เช่น ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกัด บริษัทส ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ำกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน และกรมสรรพำกร 

  (ฎ) กำรจดักำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของบริษทั กำรควบคุภำยใน กำรตรวจสอบ [ภำยใน] และกำร
ด ำเนินธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและขั้นตอนของบริษทัท่ีอำจจ ำเป็นโดยกฎหมำยและ
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กฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรควบคุมควำมเส่ียง 
กำรรักษำควำมปลอดภยั กำรตรวจสอบ กำรเงินและกำรบญัชี ระบบต่ำง ๆ และควำมต่อเน่ือง
ทำงธุรกิจ 

  (ฏ) กำรจดักำรหรือกำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียน ขอ้เรียกร้อง หรือขอ้พิพำทใด ๆ 

  (ฐ) กำรติดต่อส่ือสำรทำงกำรตลำด กำรให้ขอ้มูล ขอ้เสนอพิเศษ และเอกสำรส่งเสริมกำรขำย
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษทั บริษทัในเครือ และบุคคลภำยนอก 

  (ฑ) กำรพฒันำบริกำรและผลิตภณัฑ์ใหม่ และกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัแก่ท่ำนเก่ียวกบับริกำร
และผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นคร้ังครำว 

  (ฒ) กำรท ำวิจัย กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ ตวัอย่ำงเช่น ในด้ำนวงเงินลงทุนและ
พฤติกรรมกำรลงทุนของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำบริกำรและผลิตภณัฑข์องบริษทั 

  (ณ) กำรจดัโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรประชุม กำรสมัมนำ และกำรเยีย่มชมบริษทั
ของบริษทั 

  (ด) กำรบงัคบัสิทธิตำมกฎหมำยหรือตำมสัญญำของบริษทั รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรติดตำม
ทวงถำมจ ำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดท่ีติดคำ้งต่อบริษทั 

  (ต) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบทำงกำรเงินท่ีจะด ำเนินกำรโดยผูส้อบบญัชี หรือกำร
รับบริกำรท่ีปรึกษำกฎหมำยจำกท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีแต่งตั้งโดยท่ำนหรือบริษทั 

  (ถ) กำรปฏิบติัตำมภำระหนำ้ท่ีของบริษทัภำยใตส้ัญญำใด ๆ ท่ีบริษทัเป็นคู่สัญญำ เช่น สัญญำกบั
พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทั ผูข้ำย หรือบริษทับริหำรสินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือภำยใตส้ัญญำท่ี
บริษทัท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทน และ 

  ถำ้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจำกท่ำนจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบติัตำมภำระหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย
ของบริษทั หรือกำรเขำ้ท ำสญัญำกบัท่ำน บริษทัอำจจะไม่สำมำรถจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหแ้ก่ท่ำน 
(หรือไม่สำมำรถจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรให้แก่ท่ำนต่อไป) ถำ้บริษทัไม่สำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนเม่ือมีกำรร้องขอ 

 
  บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วข้องกบัลูกค้านิติบุคคล 
 
  (ก) การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ เช่น กำรติดต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริกำรของ

บริษทั อำทิ ดว้ยกำรตอบขอ้ซกัถำมหรือกำรร้องขอ 

  (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น กำรตรวจสอบตวัตนของท่ำนและสถำนะลูกคำ้ กำรตรวจสอบสถำนะ
หรือกำรตรวจสอบภูมิหลงัในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือกำรระบุควำมเส่ียงเก่ียวกบัท่ำนและลูกคำ้ 
(รวมถึงกำรตรวจสอบคดักรองกบัรำยช่ือบุคคลท่ีถูกก ำหนด (sanction lists) ของหน่วยงำน
บังคบัใช้กฎหมำยของรัฐและ/หรือท่ีเป็นทำงกำรซ่ึงเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป ตำมท่ีกฎหมำย
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ก ำหนด)  กำรประเมินควำมเหมำะสมและท่ำนสมบติัของท่ำนและลูกคำ้ กำรออกค ำขอใบ
เสนอรำคำและกำรเชิญชวนประกวดรำคำ กำรเขำ้ท ำสญัญำกบัท่ำนหรือลูกคำ้ 

  (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น กำรด ำรงและปรับปรุงรำยช่ือ/รำยนำมลูกคำ้ (รวมถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน) กำรจดัเก็บสญัญำและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอำจมีกำรอำ้งถึงท่ำน 

  (ง) การบริหารความสัมพนัธ์ เช่น กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร และกำรบริหำรควำมสมัพนัธ์ (ทำง
สัญญำ) กบัลูกคำ้ อำทิ ดว้ยกำรท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรตำมค ำสั่งส ำหรับผลิตภณัฑ์หรือ
บริกำร กำรประมวลผลกำรช ำระเงิน กำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นกำรบญัชี กำรตรวจสอบ กำร
เรียกเก็บเงินและกำรจัดเก็บเงิน กำรจัดกำรด้ำนกำรจัดส่งและกำรส่งมอบ กำรให้บริกำร
สนบัสนุน 

  (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น กำรท ำวิจยั กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรประเมิน กำรส ำรวจ
และกำรรำยงำนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษทั และผลกำรด ำเนินงำนของท่ำนหรือ
ของลูกคำ้ กำรพฒันำและปรับปรุงกลยทุธ์กำรตลำด และผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

  (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น กำรจดัหำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สนับสนุนกำรใช้งำนระบบ (helpdesk supports) กำรสร้ำงและด ำรงรหัสและขอ้มูลส่วนตวั
ส ำหรับท่ำน กำรบริหำรจดักำรกำรเขำ้ถึงระบบใด ๆ ท่ีบริษทัไดอ้นุญำตให้ท่ำนเขำ้ถึงได ้กำร
ถอนบัญชีท่ีไม่มีกำรใช้งำน  (inactive accounts) กำรด ำเนินกำรควบคุมธุรกิจ  (business 
controls) เพ่ือใหธุ้รกิจของบริษทัสำมำรถด ำเนินไปได ้และกำรช่วยใหบ้ริษทัสำมำรถระบุและ
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษทั และกำรดูแลให้ระบบของ
บริษทัมีควำมปลอดภยั กำรพฒันำ กำรใช ้กำรด ำเนินงำน และกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น กำรยืนยนัตวับุคคล กำรควบคุมและกำร
บันทึกกำรเขำ้ถึงระบบ กำรติดตำมตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต กำร
ตรวจสอบควำมมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรป้องกนัและแกไ้ขอำชญำกรรม 
ตลอดจนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรป้องกนักำรฉอ้โกง 

  (ซ) การจัดการข้อพพิาท เช่น กำรแกไ้ขขอ้พิพำท กำรบงัคบัสัญญำของบริษทั กำรก ำหนด กำรใช้
หรือกำรต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

  (ฌ) การสอบสวนภายใน กำรสอบสวน กำรป้องกนักำรร้องเรียนและ/หรืออำชญำกรรมหรือกำร
ฉอ้โกง 

  (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร  เช่น กำรปฏิบัติตำมนโยบำยภำยในองค์กร และ
กฎหมำย กฎระเบียบ ค ำสัง่ และแนวทำงของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีมีผลบงัคบัใช ้

  (ฎ) การปฏิบัตติามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น กำรประสำนงำน กำรปฏิสมัพนัธ์ และกำร
ตอบสนองหน่วยงำนของรัฐหรือศำล  
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  (ฏ) วตัถุประสงค์ทางการตลาด เช่น กำรแจง้ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพนัธ์ของบริษทัซ่ึงอำจเป็น
ท่ีน่ำสนใจต่อท่ำน กิจกรรมต่ำง ๆ  กำรเสนอบริกำรใหม่ กำรท ำกำรส ำรวจ 

  (ฐ) การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น กำรจัดกำร กำรฝึกอบรม กำร
ตรวจสอบ กำรรำยงำน กำรควบคุม หรือกำรบริหำรควำมเส่ียง สถิติ กำรวิเครำะห์แนวโนม้
และกำรวำงแผน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลำ้ยคลึงกนั 

3. วธีิการทีบ่ริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษทัอำจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอก (รวมถึงบุคลำกรและตวัแทนของ
บุคคลภำยนอก) ภำยในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปน้ี ซ่ึงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือ
วตัถุประสงค์ตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับน้ี โดยท่ำนสำมำรถอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ
บุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นเพ่ือศึกษำขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีบุคคลภำยนอกดงักล่ำวประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนได ้

 
 ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

 3.1 กลุ่มบริษัท เมย์แบงก์  

  เน่ืองจำก บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทั เมย์
แบงก์ บริษทัอำจจ ำเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับริษทัอ่ืน ๆ ภำยในกลุ่มบริษทัเมย์
แบงก ์ หรืออนุญำตใหบ้ริษทัอ่ืน ๆ ภำยในกลุ่มบริษทั เมยแ์บงก ์เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนได ้เพื่อ
วตัถุประสงค์ตำมท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ท่ำนสำมำรถดูรำยช่ือบริษทัและขอบเขตของกิจกรรมภำยในกลุ่ม
บริษทัเมยแ์บงกไ์ดท่ี้ www.maybank.com 

 3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท 

  บริษทัอำจใชบ้ริษทั ตวัแทน หรือผูรั้บจำ้งเพ่ือกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ในนำมของบริษทั หรือเพ่ือช่วยเหลือ
ในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำน บริษัทอำจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกับผู ้
ใหบ้ริกำรเหล่ำน้ี รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง (ก) ผูใ้หบ้ริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ข) ตวัแทนกำรวจิยั (ค) 
ผู ้ให้บริกำรกำรวิเครำะห์ (ง) ตัวแทนกำรส ำรวจ (จ) ตัวแทนด้ำนกำรตลำด ส่ือโฆษณำและกำร
ติดต่อส่ือสำร (ฉ) ผูใ้หบ้ริกำรช ำระเงิน และ (ช) ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นธุรกำรและกำรด ำเนินงำน 

  ในกำรให้บริกำรเหล่ำน้ี ผูใ้ห้บริกำรอำจเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัจะให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูใ้หบ้ริกำรของบริษทัเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นในกำรใหบ้ริกำรโดยผูใ้หบ้ริกำรเหล่ำน้ี และ
บริษทัจะขอให้ผูใ้ห้บริกำรเหล่ำน้ีไม่ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนใด บริษทัจะ
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจวำ่ผูใ้หบ้ริกำรทุกรำยท่ีบริษทัท ำงำนดว้ยจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
ไวอ้ยำ่งปลอดภยั 

 3.3 พนัธมติรทางธุรกจิของบริษัท 
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  บริษทัอำจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลท่ีกระท ำกำรในนำมของท่ำน หรือเก่ียวขอ้งในกำร
จดัหำผลิตภณัฑ์หรือบริกำรประเภทใดท่ีท่ำนได้รับจำกบริษทั ซ่ึงรวมถึงผูรั้บเงิน ผูรั้บผลประโยชน์ 
ผูแ้ทนในบญัชี (account nominees) ตวักลำง (เช่น บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นบุคคลภำยนอก หรือบริษทั
บริหำรสินทรัพย)์ ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น ธนำคำรตวัแทน ตวัแทน ผูข้ำย พนัธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand 
partners) คู่สญัญำ (market counterparties) ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์หรือระบบคลงัขอ้มูลทำงกำรคำ้โลก (global 
trade repositories) ท่ีบริษทัท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้ในกำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรให้แก่
ท่ำน และท่ีท่ำนอนุญำตใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนได ้แต่ทั้งน้ีผูรั้บขอ้มูลเหล่ำน้ีตอ้งตก
ลงท่ีจะปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคลอ้งกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 3.4 บุคคลภายนอกตามทีก่ฎหมายอนุญาต 

  ในบำงสถำนกำรณ์ บริษทัอำจจะจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนกบั
บุคคลภำยนอก เพื่อปฏิบัติตำมภำระหน้ำท่ีตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ ซ่ึงรวมถึง กำรปฏิบัติตำม
หน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำย ศำล หน่วยงำนก ำกบัดูแล หน่วยงำนรัฐ หรือบุคคลภำยนอกอ่ืน ๆ เช่น 
ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เป็นตน้ ในกรณีท่ีบริษทัเช่ือวำ่กำรเปิดเผยหรือกำรโอนนั้นจ ำเป็นเพื่อท่ีจะ
ปฏิบัติตำมภำระหน้ำท่ีตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อกำรปกป้องสิทธิของบริษทั สิทธิของ
บุคคลอ่ืน หรือเพื่อควำมปลอดภยัของบุคคลหรือบุคคลภำยนอกใด ๆ หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกนั หรือ
จดักำรเก่ียวกบัปัญหำกำรฉอ้โกง หรือดำ้นควำมมัน่คงหรือควำมปลอดภยั 

 3.5 ทีป่รึกษาวชิาชีพ 

  บริษทัอำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัท่ีปรึกษำวิชำชีพของบริษทัท่ีเก่ียวกบับริกำร
ดำ้นกำรตรวจสอบ กฎหมำย กำรบญัชี และภำษีอำกร ซ่ึงช่วยในกำรประกอบธุรกิจและแกต้่ำง หรือ
จดักำรเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องทำงกฎหมำย 

 3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้

  บริษทัอำจมอบ โอน หรือแปลงหน้ีสิทธิหรือภำระผูกพนัของบริษทัให้แก่บุคคลภำยนอก เพียงเท่ำท่ี
ไดรั้บอนุญำตตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำใด ๆ ท่ีเขำ้ท ำระหว่ำงท่ำนกบับริษทั  บริษทัอำจ
เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหน้ี รวมถึง
บุคคลท่ีอำจเป็นผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหน้ี แต่ทั้ งน้ีผูรั้บขอ้มูลเหล่ำน้ีตอ้งตกลงท่ีจะ
ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคลอ้งกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 3.7 บุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องกบัการโอนธุรกจิ 

  บริษทัอำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัพนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นรำย
ส ำคญั ผูรั้บโอนสิทธิ บุคคลท่ีอำจเป็นผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอนหรือบุคคลท่ีอำจเป็นผูรั้บโอนของบริษทั 
ในกรณีท่ีมีกำรฟ้ืนฟูกิจกำร กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร กำรควบรวมกิจกำร กำรเขำ้ซ้ือกิจกำร กำรขำย 
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กำรซ้ือ กิจกำรร่วมคำ้ กำรโอน กำรเลิกกิจกำร หรือเหตุกำรณ์ใดในท ำนองเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
โอนหรือกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนธุรกิจ สินทรัพย ์หรือหุน้ทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษทั ถำ้มีเหตุกำรณ์
ใด ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้เกิดข้ึน ผูรั้บขอ้มูลจะปฏิบติัตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 
 บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วข้องกบัลูกค้านิติบุคคล 
 
  บริษทัอำจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนกบับุคคลอ่ืน ๆ เพื่อวตัถุประสงคต์ำมท่ีระบุในขอ้ 3 ขำ้งตน้ 

เช่น บริษทัในเครือของกลุ่มเมยแ์บงก ์พนัธมิตรทำงธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษทั ผูใ้หบ้ริกำรบุคคลภำยนอกท่ี
บริษทัจำ้ง ในบำงสถำนกำรณ์ บริษทัแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนกบัหน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำน
บังคบัใช้กฎหมำย ศำล หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือบุคคลภำยนอกอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีบริษทัเช่ือว่ำกำร
แบ่งปันนั้นจ ำเป็นเพื่อท่ีจะปฏิบติัตำมภำระหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อกำรปกป้องสิทธิ
ของบริษทั สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อควำมปลอดภยัของบุคคลหรือบุคคลภำยนอกใด ๆ หรือเพื่อ
ตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดักำรเก่ียวกบัปัญหำกำรฉอ้โกง หรือดำ้นควำมมัน่คงหรือควำมปลอดภยั 

  เม่ือบริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภำยนอก บริษทัจะด ำเนินกำรเพ่ือให้มัน่ใจถึงกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น ควำมตกลงกำรเก็บรักษำควำมลบั หรือมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ี
เหมำะสมอ่ืน ๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 

บริษัทอำจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ำยท่ีตั้ งอยู่ใน
ต่ำงประเทศซ่ึงประเทศปลำยทำงอำจมี หรืออำจไม่มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศ
ไทย ทั้งน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนและมำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือท ำให้ท่ำนมัน่ใจไดว้่ำกำรโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนจะโอนอยำ่งปลอดภยัและบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูลนั้นมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เหมำะสม และกำรโอนขอ้มูลนั้นชอบดว้ยกฎหมำยโดยอำศยัขอ้ยกเวน้ตำมท่ีไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำย 

5. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตำม
วตัถุประสงค์ท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมำตำมท่ีระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และเพื่อ
ปฏิบติัตำมภำระหนำ้ท่ีทำงกฎหมำยและกฎขอ้บงัคบัต่ำง ๆ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
นำนข้ึนหำกจ ำเป็นตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั 

6. ข้อมูลทีส่ าคญัอ่ืน ๆ เกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 6.1 คุกกีแ้ละวธีิการใช้คุกกี ้

 หำกท่ำนเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทั บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบำงประกำรโดยอตัโนมติัจำกท่ำนโดย
กำรใชคุ้กก้ี คุกก้ีคือเทคโนโลยีกำรติดตำมประเภทหน่ึงซ่ึงน ำมำใชใ้นกำรวิเครำะห์กระแสควำมนิยม 
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(trend) กำรบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์ติดตำมกำรเคล่ือนไหวกำรใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทั หรือเพ่ือจดจ ำกำรตั้ง
ค่ำของผูใ้ชบ้ริกำร 

 อินเตอร์เน็ตเบรำวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่ำนควบคุมไดว้่ำจะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หำกท่ำนปฏิเสธกำร
ติดตำมโดยคุกก้ี ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใชง้ำนท่ำนลกัษณะหรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือบำงส่วนของ
เวบ็ไซตอ์ำจถูกจ ำกดั   

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ช้โดยผู้เยาว์ 

 โดยทัว่ไป กิจกรรมของบริษทัไม่ไดมี้เป้ำหมำยท่ีผูเ้ยำว ์และบริษทัจะไม่เจตนำเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลจำกลูกคำ้ซ่ึงเป็นผูเ้ยำว ์(บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภำวะ (โดยอำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยกำร
สมรส) โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผูใ้ช้อ  ำนำจปกครองในกรณีท่ีจ ำเป็น หรือจำกคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถ โดยไม่ไดรั้บควำมยมิยอมจำกผูอ้นุบำลตำมกฎหมำย 

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก 

 หำกท่ำนให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสำมใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่ำน ผูถื้อหุ้น กรรมกำร 
ผูรั้บผลประโยชน์ รำยละเอียดกำรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กำรส่งต่อในกรณีกำรรักษำเร่งด่วน (เช่น ช่ือ 
นำมสกุล ท่ีอยูอี่เมล และหมำยเลขโทรศพัท์ของบุคคลเหล่ำนั้น) ท่ำนควรมัน่ใจวำ่ท่ำนมีอ ำนำจท่ีจะให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว และอนุญำตให้บริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวตำมนโยบำยควำมเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ีได ้อีกทั้งท่ำนตอ้งรับผิดชอบในกำรแจง้ให้บุคคลท่ีสำมเหล่ำนั้นทรำบถึงนโยบำยควำม
เป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และขอรับควำมยนิยอมจำกบุคคลท่ีสำมท่ีเก่ียวขอ้ง หำกจ ำเป็น หรืออำศยัหลกัเกณฑ์
หรือฐำนทำงกฎหมำยอ่ืน 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ำนอำจมีสิทธิตำมท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

(ก) การเข้าถึง: ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเขำ้ถึงหรือขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัประมวลผล
เก่ียวกบัท่ำน 

(ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่ำนอำจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัมีเก่ียวกบัท่ำนในรูปแบบท่ีมีกำรจดั
ระเบียบแลว้และสำมำรถอ่ำนไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่ำวไปยงัผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  

(ค) การคดัค้าน: ในบำงกรณี ท่ำนอำจมีสิทธิคดัคำ้นวธีิกำรท่ีบริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใน
บำงกิจกรรมซ่ึงระบุในนโยบำยฉบบัน้ี 
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(ง) การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้บริษทัด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนท่ีบริษทัประมวลผลเก่ียวกบัท่ำน เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจ้ำของ
ขอ้มูล เช่น หำกขอ้มูลนั้นไม่จ ำเป็นส ำหรับวตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลอีกต่อไป 

(จ) การจ ากัด: ท่ำนอำจมีสิทธิจ ำกดักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกท่ำนเช่ือวำ่ขอ้มูลนั้นไม่
ถูกตอ้ง หรือกำรประมวลผลของบริษทัไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือบริษทัไม่จ ำเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูล
นั้นเพ่ือวตัถุประสงคอ์ยำ่งหน่ึงอยำ่งใดอีกต่อไป 

(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่
ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

(ช) การถอนความยินยอม: ท่ำนอำจมีสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอมท่ีท่ำนไดใ้ห้แก่บริษทัเพื่อกำรประมวผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เวน้แต่มีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
หรือมีสญัญำท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่ำน  

(ซ) การย่ืนเร่ืองร้องเรียน: ท่ำนอำจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจในกรณีท่ีท่ำนเช่ือว่ำ
บริษทัท ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่สอดคลอ้งกบั
กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลท่ีบงัคบัใช ้

 
8. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั 
 

บริษทัอำจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นคร้ังครำว บริษทัขอแนะน ำใหท่้ำนอ่ำน
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีอย่ำงละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนตำม
ขอ้ก ำหนดของนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีท่ี www.maybank-ke.co.th เป็นระยะ ๆ โดยบริษทัจะแจง้เตือนให้
ท่ำนทรำบหรือขอควำมยินยอมจำกท่ำนอีกคร้ังหำกมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั
ฉบบัน้ี หรือหำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นโดยกฎหมำยท่ีจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัในนโยบำยควำมเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ี 

 
9.  รายละเอยีดการตดิต่อบริษัท 
 

หำกท่ำนมีควำมประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่ำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือหำกท่ำนมีขอ้สงสัย
หรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อบริษทั
หรือเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ท่ี 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 19  ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ10330  
 
ฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service)  

http://www.maybank-ke.co.th/
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อีเมล MST.CLIENTSERVICE@maybank.com หมำยเลขโทรศพัท์ 02-658-5050 หรือ เวบ็ไซต ์www.maybank-
ke.co.th 
 
 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 อีเมล MST.DPO@maybank.com หมำยเลขโทรศพัท ์02 -658-5155 
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