
 
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัท") เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน (ตำมที่นิยำมไว้ข้ำงล่ำงนี้) 
 
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตำมที่นิยำมไว้ในข้อ 1 ข้ำงล่ำงนี้) ของ (1) ลูกค้ำบุคคล
ธรรมดำของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้ำเป้ำหมำย (ผู้ที่อำจเป็นลูกค้ำในอนำคต) ลูกค้ำปัจจุบัน และลูกค้ำในอดีต  (2) พนักงำน 
บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอ ำนำจ กรรมกำร ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลธรรมดำที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำนิติบุคคลของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้ำเป้ำหมำย (ผู้ที่อำจเป็นลูกค้ำในอนำคต) ลูกค้ำปัจจุบัน 
และลูกค้ำในอดีต 
 
บุคคลธรรมดำและบุคคลธรรมดำทีเ่กี่ยวข้องกับลูกค้ำนิติบุคคลจะรวมเรียกว่ำ "ท่าน" ส่วนลูกค้ำบุคคลธรรมดำและลูกค้ำนิติ
บุคคลจะรวมเรียกว่ำ "ลูกค้า" 
 
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง
ต่ำงประเทศ นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริกำร
ข้อมูลลูกค้ำ (call center) กิจกรรมและนิทรรศกำร ช่องทำงกำรติดต่อทำงออนไลน์ โลเคช่ันอื่น ๆ (locations) และวิธีกำรใด 
ๆ ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่ำนซ่ึงระบุถึงตัวท่ำนหรือท ำให้สำมำรถระบุตัวท่ำนได้ ตำมที่ระบุไว้

ข้ำงล่ำงนี้ เพื่อที่บริษัทจะให้บริกำรแก่ลูกค้ำ บริษัทอำจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ บริษัทอำจ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกท่ำนโดยตรง (เช่น ผ่ำนทำงแผนกลูกค้ำสัมพันธ์ พนักงำนบริษัท ผู้
แนะน ำกำรลงทุน (IC)  หรือศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำ (call center) ของบริษัท) หรือจำกแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น 
ส่ือสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภำยนอก หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ) และผ่ำนบริษัทในเครือ ผู้ให้บริกำร 
พันธมิตรทำงธุรกิจ หน่วยงำนทำงกำร หรือบุคคลภำยนอก (เช่น ผู้รับฝำกทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภำยนอก ผู้รับฝำก
ทรัพย์สินช่วง และนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์
ของลูกค้ำกับบริษัท และบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ำต้องกำรจำกบริษัท 

 
 "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมำยจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บริษัทจะเก็บ

รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่ำงประเทศก็ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง
จำกท่ำน หรือกฎหมำยอนุญำตให้กระท ำได้ ได้แก่ ข้อมูลชีวมำตร (เช่น ระบบจดจ ำใบหน้ำ ลำยนิ้วมือ) ข้อมูล
สุขภำพ (เช่น ข้อมูลกำรรักษำพยำบำล) ประวัติอำชญำกรรม ศำสนำ และข้ออมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซ่ึงแสดงอยู่
ในเอกสำรประจ ำตัว (เช่น เชื้อชำติและศำสนำ) 
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 ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่ำงประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัด

เพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ 
 
 (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ เพศ อำยุ อำชีพ ต ำแหน่งงำน เงินเดือน ที่ท ำงำน ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำ สัญชำติ วันเกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ (เช่น 
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน เลขหนังสือเดินทำง เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร เป็นต้น) ลำยมือช่ือ กำร
บันทึกเสียง กำรบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ รูปถ่ำย กำรบันทึกภำพจำกกล้องวงจรปิด  ทะเบียน
บ้ำน และข้อมูลประจ ำตัวอื่น ๆ 

 (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมำยเลขโทรสำร ที่อยู่
อีเมล และรหัสประจ ำตัวส ำหรับกำรติดต่อส่ือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

 (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูล หมำยเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนข้อมูลกำรช ำระเงิน และข้อมูลกำรสมัครใช้บริกำร
และผลิตภัณฑ ์

 (ง) ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อำทิ หลักทรัพย์ ตรำสำรอนุพันธ์ รำคำและปริมำณ 
หมำยเลขค ำส่ังซ้ือ หมำยเลขนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ เงื่อนไข (ถ้ำมี) ประวัติกำรซ้ือขำยและยอด
คงเหลือ ประวัติกำรช ำระเงินและกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่ำน งบกำรเงิน หนี้สิน 
ภำษี รำยได้ ก ำไรและเงินลงทุน แหล่งที่มำของควำมมั่งคั่งและเงินทนุ กำรเป็นตัวแทน ข้อมูลกำรซ้ือขำย 
ประวัติกำรผิดนัด มูลค่ำของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ 
(margin loan) 

 (จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) 
ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่ำย ข้อมูลกำรเช่ือมต่อ 
ข้อมูลกำรเข้ำถึง ข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนแบบ single sign-on (SSO) กำรเข้ำสู่ระบบ (Login log) เวลำที่
เข้ำถึง ระยะเวลำที่ใช้บนหน้ำเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลกำรเข้ำสู่ระบบ ประวัติกำรค้นหำ ข้อมูลกำร
เรียกดู ประเภทและเวอร์ช่ันของเบรำว์เซอร์ กำรตั้งค่ำเขตเวลำ (Time zone setting) และสถำนที่ตั้ง 
ประเภทและเวอร์ช่ันของปลั๊กอินเบรำว์เซอร์ ระบบปฏิบัติกำรและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ 
บนอุปกรณ์ที่ท่ำนใช้ในกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ม 

 (ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือบัญชี (account identifiers) ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่ำน รหัสประจ ำตัว (PIN 
ID code) ส ำหรับกำรซ้ือขำย ควำมสนใจและควำมพึงพอใจ กิจกรรม เป้ำหมำยกำรลงทุน ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์กำรลงทุน และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance) 

 (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำนของท่ำนบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม กำรใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร  
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 บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วข้องกบัลูกค้านิติบุคคล 
 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่ำงประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัด

เพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ 
 
 (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำช่ือ อำยุ เพศ รูปถ่ำย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล 

กำรศึกษำ ข้อมูลเกี่ยวกับงำน (เช่น สถำนะ หน้ำที่ อำชีพ ต ำแหน่งงำน บริษัทที่ท่ำนท ำงำนให้ หรือเป็น
พนักงำน หรือถือหุ้นอยู่) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบำล (เช่น เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน เลข
หนังสือเดินทำง) อัตรำส่วนกำรถือหุ้น ลำยมือช่ือ และข้อมูลประจ ำตัวอื่น ๆ ของท่ำน 

 (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในท ำนอง
เดียวกัน 

 (ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท เช่น กำรเปิดบัญชี กำรบริหำรจัดกำร 
กำรด ำเนินงำน กำรช ำระเงิน กำรช ำระบัญชี กำรประมวลผลและกำรรำยงำนในนำมของลูกค้ำ ข้อมูล
ส่วนตัวดังกล่ำวอำจรวมถึงลำยมือช่ือและหนังสือติดต่อกับบริษัท 

 (ง) ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์กับบริษัท เช่น ข้อมูลที่
ท่ำนให้แก่บริษัทในสัญญำ แบบฟอร์มหรือกำรส ำรวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลำที่ท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมทำงธุรกิจ กำรสัมมนำ หรือกิจกรรมทำงสังคมของบริษัทและท่ำน 

 
2. วัตถุประสงค์ทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 บริษัทอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่ำนไปยัง

ต่ำงประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจ าเป็นต้องได้รับความยินยอม 

  บริษัทอำศัยควำมยินยอมของท่ำนเพื่อ 

  (ก) กำรติดต่อส่ือสำรทำงกำรตลำด กำรเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสำรส่งเสริมกำรขำยที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท บริษัทในเครือ และบุคคลภำยนอกซ่ึงบริษัทไม่สำมำรถอำศัย
หลักเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยอื่น 

  (ข) กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และ/หรือกำรเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลชีวมำตร (เช่น ระบบจดจ ำใบหน้ำ ลำยนิ้วมือ) เพื่อกำรเข้ำถึงสถำนที่/กำร
สมัครใช้บริกำร และกำรยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล 
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(2) ขอ้มูลที่ละเอียดอ่อนซ่ึงแสดงอยู่ในเอกสำรประจ ำตัว (เช่น เชื้อชำติและศำสนำ) เพื่อ
กำรยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล 

  ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยคือกำรขอควำมยินยอม ท่ำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมของ
ท่ำน ณ เวลำใดก็ได้ โดยท่ำนสำมำรถติดต่อผู้แนะน ำกำรลงทุนของท่ำน หรือฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 
(Customer Service) ตำมที่ระบุในข้อ 9 ด้ำนล่ำง กำรถอนควำมยินยอมจะไม่กระทบต่อควำมชอบด้วย
กฎหมำยของกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของ
ท่ำนตำมควำมยินยอมของท่ำนก่อนที่จะขอถอน 

 2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  บริษัทอำจอำศัยหลักเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ กล่ำวคือ (1) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
ส ำหรับกำรเข้ำท ำสัญญำหรือกำรปฏิบัติตำมสัญญำกับท่ำน (2) เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย  (3) 
เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทและของบุคคลภำยนอก เพื่อให้สมดุลกับ
ประโยชน์และสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (4) เพื่อกำร
ป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สำธำรณะ ส ำหรับ
กำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อ ำนำจรัฐ 

  บริษัทจะอำศัยหลักเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยใน (1) ถึง (5) ข้ำงต้น เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 
  ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 
  (ก) กำรติดต่อกับท่ำนก่อนที่ท่ำนจะเข้ำท ำสัญญำกับบริษัท 

  (ข) กำรประมวลผลค ำขอเปิดบัญชี กำรด ำรงบัญชี และกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับบัญชีของท่ำน 
รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรประมวลผลค ำขอหรือกำรร้องขอบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ กำร
ประมวลผลธุรกรรมของท่ำน กำรออกรำยงำนแสดงควำมเคลื่อนไหวของบัญชี  (account 
statement) และกำรด ำเนินกำรและกำรปิดบัญชีของท่ำน 

  (ค) กำรให้บริกำรแก่ท่ำน เช่น นักวำงแผน/ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน บริกำรนำยหน้ำซ้ือขำย
หลักทรัพย์ กำรค้ำหลักทรัพย์ กำรรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรจัดกำรกองทุนส่วน
บุคคล ที่ปรึกษำกำรลงทุน กำรให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ กำรค้ำตรำสำรอนุพันธ์ นำยหน้ำซ้ือ
ขำยตรำสำรอนุพันธ์ กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนตรำสำรอนุพันธ์  กำรจัดกำรกองทุนตรำสำร
อนุพันธ์ ฯลฯ และกำรจัดกำรเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบริกำรเหล่ำนี้ 
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  (ง) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์กำรลงทุน กำรเสนอทำงเลือกให้แก่ท่ำน (รวมถึงผลิตภัณฑ์กำรลงทุนของ
บุคคลภำยนอก) เป็นครั้งครำว และกำรจัดกำรเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กำรลงทุน
เหล่ำนี้ 

  (จ) กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนกับบริษัท และกำรบริหำรจัดกำรบัญชีที่ท่ำนมีอยู่กับ
บริษัท 

  (ฉ) กำรป้องกันลูกค้ำจำกข้อจ ำกัดบำงประกำร (เช่น กำรป้องกันผู้สูงอำยุจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรม
บำงประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรควบคุมควำมเสียหำย) 

  (ช) กำรด ำเนินกำรตำมค ำส่ังของท่ำน หรือกำรตอบข้อซักถำมหรือควำมคิดเห็นของท่ำน และกำร
แก้ไขเรื่องร้องเรียนของท่ำน 

  (ซ) กำรยืนยันตัวบุคคลและกำรตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนกำรท ำควำมรู้จักลูกค้ำ  (know-
your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถำนะลูกค้ำ (customer due diligence (CDD)) กำร
ตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องที่อำจจ ำเป็นตำม
กฎหมำยที่ใช้บังคับ 

  (ฌ) กำรป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนกำรฉ้อโกง กำรประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำจะได้รับกำรร้องขอจำกหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลหรือไม่ 
และกำรวิเครำะห์และบริหำรควำมเสี่ยง 

  (ญ) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทำง ค ำส่ัง ค ำแนะน ำ และกำรร้องขอจำก
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนภำษีอำกร หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย หรือหน่วยงำนอื่น ๆ หรือ
หน่วยงำนก ำกับดูแล (ไม่ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศ) เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด บริษัทส ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ำกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน และกรมสรรพำกร 

  (ฎ) กำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของบริษัท กำรควบคุภำยใน กำรตรวจสอบ [ภำยใน] และกำร
ด ำเนินธุรกิจ และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและขั้นตอนของบริษัทที่อำจจ ำเป็นโดยกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมควำมเส่ียง 
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรตรวจสอบ กำรเงินและกำรบัญชี ระบบต่ำง ๆ และควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจ 

  (ฏ) กำรจัดกำรหรือกำรสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพำทใด ๆ 

  (ฐ) กำรติดต่อส่ือสำรทำงกำรตลำด กำรให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสำรส่งเสริมกำรขำย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท บริษัทในเครือ และบุคคลภำยนอก 
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  (ฑ) กำรพัฒนำบริกำรและผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำรให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่ำนเกี่ยวกับบริกำร
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นครั้งครำว 

  (ฒ) กำรท ำวิจัย กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ ตัวอย่ำงเช่น ในด้ำนวงเงินลงทุนและ
พฤติกรรมกำรลงทุนของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำบริกำรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

  (ณ) กำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรประชุม กำรสัมมนำ และกำรเยี่ยมชมบริษัท
ของบริษัท 

  (ด) กำรบังคับสิทธิตำมกฎหมำยหรือตำมสัญญำของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรติดตำม
ทวงถำมจ ำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้ำงต่อบริษัท 

  (ต) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบทำงกำรเงินที่จะด ำเนินกำรโดยผู้สอบบัญชี หรือกำร
รับบริกำรที่ปรึกษำกฎหมำยจำกที่ปรึกษำกฎหมำยที่แต่งตั้งโดยท่ำนหรือบริษัท 

  (ถ) กำรปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ของบริษัทภำยใต้สัญญำใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญำ เช่น สัญญำกับ
พันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท ผู้ขำย หรือบริษัทบริหำรสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภำยใต้สัญญำที่
บริษัทท ำหน้ำที่เป็นตัวแทน และ 

  ถ้ำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจำกท่ำนจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ของบริษัท หรือกำรเข้ำท ำสัญญำกับท่ำน บริษัทอำจจะไม่สำมำรถจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำน 
(หรือไม่สำมำรถจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำนต่อไป) ถ้ำบริษัทไม่สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อมีกำรร้องขอ 

 
  บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วข้องกบัลูกค้านิติบุคคล 
 
  (ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น กำรติดต่อส่ือสำรกับลูกค้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของ

บริษัท อำทิ ด้วยกำรตอบข้อซักถำมหรือกำรร้องขอ 

  (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น กำรตรวจสอบตัวตนของท่ำนและสถำนะลูกค้ำ กำรตรวจสอบสถำนะ
หรือกำรตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือกำรระบุควำมเส่ียงเกี่ยวกับท่ำนและลูกค้ำ 
(รวมถึงกำรตรวจสอบคัดกรองกับรำยช่ือบุคคลที่ถูกก ำหนด (sanction lists) ของหน่วยงำน
บังคับใช้กฎหมำยของรัฐและ/หรือที่เป็นทำงกำรซ่ึงเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป  ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด)  กำรประเมินควำมเหมำะสมและท่ำนสมบัติของท่ำนและลูกค้ำ กำรออกค ำขอใบ
เสนอรำคำและกำรเชิญชวนประกวดรำคำ กำรเข้ำท ำสัญญำกับท่ำนหรือลูกค้ำ 

  (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น กำรด ำรงและปรับปรุงรำยช่ือ/รำยนำมลูกค้ำ (รวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน) กำรจัดเก็บสัญญำและเอกสำรที่เกี่ยวข้องซ่ึงอำจมีกำรอ้ำงถึงท่ำน 

  (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร และกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ (ทำง
สัญญำ) กับลูกค้ำ อำทิ ด้วยกำรท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรตำมค ำส่ังส ำหรับผลิตภัณฑ์หรือ
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บริกำร กำรประมวลผลกำรช ำระเงิน กำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรบัญชี กำรตรวจสอบ กำร
เรียกเก็บเงินและกำรจัดเก็บเงิน กำรจัดกำรด้ำนกำรจัดส่งและกำรส่งมอบ กำรให้บริกำร
สนับสนุน 

  (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น กำรท ำวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมิน กำรส ำรวจ
และกำรรำยงำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของท่ำนหรือ
ของลูกค้ำ กำรพัฒนำและปรับปรุงกลยุทธ์กำรตลำด และผลิตภัณฑ์และบริกำร 

  (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น กำรจัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สนับสนุนกำรใช้งำนระบบ (helpdesk supports) กำรสร้ำงและด ำรงรหัสและข้อมูลส่วนตัว
ส ำหรับท่ำน กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทได้อนุญำตให้ท่ำนเข้ำถึงได้ กำร
ถอนบัญชีที่ไม่มีกำรใช้งำน (inactive accounts) กำรด ำเนินกำรควบคุมธุรกิจ (business 
controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสำมำรถด ำเนินไปได้ และกำรช่วยให้บริษัทสำมำรถระบุและ
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท และกำรดูแลให้ระบบของ
บริษัทมีควำมปลอดภัย กำรพัฒนำ กำรใช้ กำรด ำเนินงำน และกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น กำรยืนยันตัวบุคคล กำรควบคุมและกำร
บันทึกกำรเข้ำถึงระบบ กำรติดตำมตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต กำร
ตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรป้องกันและแก้ไขอำชญำกรรม 
ตลอดจนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรป้องกันกำรฉ้อโกง 

  (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น กำรแก้ไขข้อพิพำท กำรบังคับสัญญำของบริษัท กำรก ำหนด กำรใช้
หรือกำรต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

  (ฌ) การสอบสวนภายใน กำรสอบสวน กำรป้องกันกำรร้องเรียนและ/หรืออำชญำกรรมหรือกำร
ฉ้อโกง 

  (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร  เช่น กำรปฏิบัติตำมนโยบำยภำยในองค์กร และ
กฎหมำย กฎระเบียบ ค ำส่ัง และแนวทำงของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้ 

  (ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น กำรประสำนงำน กำรปฏิสัมพันธ์ และกำร
ตอบสนองหน่วยงำนของรัฐหรือศำล  

  (ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น กำรแจ้งข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ของบริษัทซ่ึงอำจเป็น
ที่น่ำสนใจต่อท่ำน กิจกรรมต่ำง ๆ  กำรเสนอบริกำรใหม่ กำรท ำกำรส ำรวจ 

  (ฐ) การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล  เช่น กำรจัดกำร กำรฝึกอบรม กำร
ตรวจสอบ กำรรำยงำน กำรควบคุม หรือกำรบริหำรควำมเส่ียง สถิติ กำรวิเครำะห์แนวโน้ม
และกำรวำงแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ำยคลึงกัน 
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3. วิธีการทีบ่ริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัทอำจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอก (รวมถึงบุคลำกรและตัวแทนของ
บุคคลภำยนอก) ภำยในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซ่ึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้  โดยท่ำนสำมำรถอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของ
บุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นเพื่อศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกดังกล่ำวประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนได ้

 
 ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

 3.1 กลุ่มบริษัท เมย์แบงก์  

  เนื่องจำก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท เมย์
แบงก์ บริษัทอำจจ ำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบริษัทอื่น ๆ ภำยในกลุ่มบริษัทเมย์
แบงก์  หรืออนุญำตให้บริษัทอื่น ๆ ภำยในกลุ่มบริษัท เมย์แบงก์ เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ท่ำนสำมำรถดูรำยช่ือบริษัทและขอบเขตของกิจกรรมภำยในกลุ่ม
บริษัทเมย์แบงก์ไดท้ี่ www.maybank.com 

 3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท 

  บริษัทอำจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้ำงเพื่อกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ในนำมของบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือ
ในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำน บริษัทอำจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกับผู้
ให้บริกำรเหล่ำนี้ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง (ก) ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ข) ตัวแทนกำรวิจัย (ค) 
ผู้ให้บริกำรกำรวิเครำะห์ (ง) ตัวแทนกำรส ำรวจ (จ) ตัวแทนด้ำนกำรตลำด ส่ือโฆษณำและกำร
ติดต่อส่ือสำร (ฉ) ผู้ให้บริกำรช ำระเงิน และ (ช) ผู้ให้บริกำรด้ำนธุรกำรและกำรด ำเนินงำน 

  ในกำรให้บริกำรเหล่ำนี้ ผู้ให้บริกำรอำจเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะให้
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริกำรของบริษัทเพียงเท่ำที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำรโดยผู้ให้บริกำรเหล่ำนี้ และ
บริษัทจะขอให้ผู้ให้บริกำรเหล่ำนี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทจะ
ด ำเนินกำรให้เป็นที่มั่นใจว่ำผู้ให้บริกำรทุกรำยที่บริษัทท ำงำนด้วยจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของทำ่น
ไว้อย่ำงปลอดภัย 

 3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

  บริษัทอำจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลที่กระท ำกำรในนำมของท่ำน หรือเกี่ยวข้องในกำร
จัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรประเภทใดที่ท่ำนได้รับจำกบริษัท ซ่ึงรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ 
ผู้แทนในบัญชี (account nominees) ตัวกลำง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภำยนอก หรือบริษัท
บริหำรสินทรัพย์) ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ธนำคำรตัวแทน ตัวแทน ผู้ขำย พันธมิตรธุรกิจร่วม  (co-brand 
partners) คู่สัญญำ (market counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทำงกำรค้ำโลก (global 
trade repositories) ที่บริษัทท ำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่
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ท่ำน และที่ท่ำนอนุญำตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่ำนี้ต้องตก
ลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

 3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต 

  ในบำงสถำนกำรณ์ บริษัทอำจจะจ ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกับ
บุคคลภำยนอก เพื่อปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ ซ่ึงรวมถึง กำรปฏิบัติตำม
หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย ศำล หน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนรัฐ หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ เช่น 
ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทเช่ือว่ำกำรเปิดเผยหรือกำรโอนนั้นจ ำเป็นเพื่อที่จะ
ปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อกำรปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของ
บุคคลอื่น หรือเพื่อควำมปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภำยนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือ
จัดกำรเกี่ยวกับปัญหำกำรฉ้อโกง หรือด้ำนควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภัย 

 3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ 

  บริษัทอำจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังที่ปรึกษำวิชำชีพของบริษัทที่เกี่ยวกับบริกำร
ด้ำนกำรตรวจสอบ กฎหมำย กำรบัญชี และภำษีอำกร ซ่ึงช่วยในกำรประกอบธุรกิจและแก้ต่ำง หรือ
จัดกำรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทำงกฎหมำย 

 3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ 

  บริษัทอำจมอบ โอน หรือแปลงหนี้สิทธิหรือภำระผูกพันของบริษัทให้แก่บุคคลภำยนอก เพียงเท่ำที่
ได้รับอนุญำตตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำใด ๆ ที่เข้ำท ำระหว่ำงท่ำนกับบริษัท  บริษัทอำจ
เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึง
บุคคลที่อำจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่ำนี้ต้องตกลงที่จะ
ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

 3.7 บุคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ 

  บริษัทอำจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังพันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรำย
ส ำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อำจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อำจเป็นผู้รับโอนของบริษัท 
ในกรณีที่มีกำรฟื้นฟูกิจกำร กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร กำรควบรวมกิจกำร กำรเข้ำซ้ือกิจกำร กำรขำย 
กำรซ้ือ กิจกำรร่วมค้ำ กำรโอน กำรเลิกกิจกำร หรือเหตุกำรณ์ใดในท ำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับกำร
โอนหรือกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษัท ถ้ำมีเหตุกำรณ์
ใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
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 บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วข้องกบัลูกค้านิติบุคคล 
 
  บริษัทอำจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในข้อ 3 ข้ำงต้น 

เช่น บริษัทในเครือของกลุ่มเมย์แบงก์ พันธมิตรทำงธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ผู้ให้บริกำรบุคคลภำยนอกที่
บริษัทจ้ำง ในบำงสถำนกำรณ์ บริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกับหน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำน
บังคับใช้กฎหมำย ศำล หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเช่ือว่ำกำร
แบ่งปันนั้นจ ำเปน็เพื่อทีจ่ะปฏิบตัิตำมภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อกำรปกป้องสิทธิ
ของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อควำมปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภำยนอกใด ๆ หรือเพื่อ
ตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดกำรเกี่ยวกับปัญหำกำรฉ้อโกง หรือด้ำนควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภัย 

  เมื่อบริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภำยนอก บริษัทจะด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจถึงกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น ควำมตกลงกำรเก็บรักษำควำมลับ หรือมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่
เหมำะสมอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 

บริษัทอำจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอก หรือเครื่องแม่ข่ำยที่ตั้งอยู่ใน
ต่ำงประเทศซ่ึงประเทศปลำยทำงอำจมี หรืออำจไม่มีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศ
ไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อท ำให้ท่ำนมั่นใจได้ว่ำกำรโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนจะโอนอย่ำงปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมำะสม และกำรโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมำยโดยอำศัยข้อยกเว้นตำมที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 

5. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมำตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อ
ปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ทำงกฎหมำยและกฎขอ้บังคับต่ำง ๆ  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
นำนขึ้นหำกจ ำเป็นตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

6. ข้อมูลที่ส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 6.1 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้ 

 หำกท่ำนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบำงประกำรโดยอัตโนมัติจำกท่ำนโดย
กำรใช้คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยีกำรติดตำมประเภทหนึ่งซ่ึงน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์กระแสควำมนิยม 
(trend) กำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ ติดตำมกำรเคลื่อนไหวกำรใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจดจ ำกำรตั้ง
ค่ำของผู้ใช้บริกำร 

 อินเตอร์เน็ตเบรำว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่ำนควบคุมได้ว่ำจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หำกท่ำนปฏิเสธกำร
ติดตำมโดยคุกกี้ ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใช้งำนท่ำนลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบำงส่วนของ
เว็บไซต์อำจถูกจ ำกัด   
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6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว ์

 โดยทั่วไป กิจกรรมของบริษัทไม่ได้มีเป้ำหมำยที่ผู้เยำว์ และบริษัทจะไม่เจตนำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลจำกลูกค้ำซ่ึงเป็นผู้เยำว์ (บุคคลซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภำวะ (โดยอำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยกำร
สมรส) โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อ ำนำจปกครองในกรณีที่จ ำเป็น หรือจำกคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถ โดยไม่ได้รับควำมยิมยอมจำกผู้อนุบำลตำมกฎหมำย 

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

 หำกท่ำนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่ำน ผู้ถือหุ้น กรรมกำร 
ผู้รับผลประโยชน์ รำยละเอียดกำรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กำรส่งต่อในกรณีกำรรักษำเร่งด่วน  (เช่น ช่ือ 
นำมสกุล ที่อยู่อีเมล และหมำยเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่ำนั้น) ท่ำนควรมั่นใจว่ำท่ำนมีอ ำนำจที่จะให้
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว และอนุญำตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวตำมนโยบำยควำมเป็น
ส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่ำนต้องรับผิดชอบในกำรแจ้งให้บุคคลที่สำมเหล่ำนั้นทรำบถึงนโยบำยควำม
เป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับควำมยินยอมจำกบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้อง หำกจ ำเป็น หรืออำศัยหลักเกณฑ์
หรือฐำนทำงกฎหมำยอื่น 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ท่ำนอำจมีสิทธิตำมที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

(ก) การเข้าถึง: ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเข้ำถึงหรือขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
เกี่ยวกับท่ำน 

(ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่ำนอำจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่ำนในรูปแบบที่มีกำรจัด
ระเบียบแล้วและสำมำรถอ่ำนได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่ำวไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น  

(ค) การคัดค้าน: ในบำงกรณี ท่ำนอำจมีสิทธิคัดค้ำนวิธีกำรที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน
บำงกิจกรรมซ่ึงระบุในนโยบำยฉบับนี้ 

(ง) การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้บริษัทด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่ำน เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
ข้อมูล เช่น หำกข้อมูลนั้นไม่จ ำเป็นส ำหรับวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป 

(จ) การจ ากัด: ท่ำนอำจมีสิทธิจ ำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกท่ำนเช่ือว่ำข้อมูลนั้นไม่
ถูกต้อง หรือกำรประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือบริษัทไม่จ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล
นั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอีกต่อไป 
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(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ ไม่สมบูรณ์ ไม่
ถูกต้อง ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน 

(ช) การถอนความยินยอม: ท่ำนอำจมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัทเพื่อกำรประมวผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
หรือมีสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน  

(ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่ำนอำจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกรณีที่ท่ำนเช่ือว่ำ
บริษัทท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ 

 
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
 

บริษัทอำจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งครำว บริษัทขอแนะน ำให้ท่ำนอ่ำน
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่ำงละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นตำม
ข้อก ำหนดของนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่ www.maybank-ke.co.th เป็นระยะ ๆ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนให้
ท่ำนทรำบหรือขอควำมยินยอมจำกท่ำนอีกครั้งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว
ฉบับนี้ หรือหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นโดยกฎหมำยที่จะต้องท ำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญในนโยบำยควำมเป็น
ส่วนตัวฉบับนี้ 

 
9.  รายละเอียดการติดต่อบริษัท 
 

หำกท่ำนมีควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่ำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือหำกท่ำนมีข้อสงสัย
หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัท
หรือเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่ 

(ก) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 19  ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330  
ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Service) อีเมล mst.clientservice@maybank.com  
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-658-5050 หรือ เว็บไซต์ www.maybank-ke.co.th 
 

(ข)  เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
หัวหน้ำฝ่ำยก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 19  ถนน
พระรำม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 อีเมล MST.DPO@maybank.com หมำยเลขโทรศัพท์ 02 -658-
5155  
 

http://www.maybank-ke.co.th/
mailto:mst.clientservice@maybank.com
http://www.maybank-ke.co.th/
mailto:MST.DPO@maybank.com
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