บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชั่น พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
นโยบายความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Policy)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ชั่น พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน) ("บริ ษัท") ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่าน (ตามที่ นิยามไว้ขา้ งล่างนี้ ) รวมถึ งมี มาตรการการรั กษาความปลอดภัย เพื่อป้ องกันการเข้าถึง เปิ ดเผย
นาไปใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต และเพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ ว นบุคคล
พ.ศ. 2562 บริ ษทั จึ งจัดทานโยบายความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Policy) ขึ้น เพื่อให้ท่านได้อ่านศึ กษาและทาความเข้าใจใน
นโยบายฉบับนี้ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล การทาลายข้อมูล ตลอดจนสิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ
(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริ ษทั ทั้งที่เป็ นลูกค้าเป้าหมาย (ผูท้ ี่อาจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบนั และลูกค้าในอดีต
(2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผูแ้ ทน ผูถ้ ื อหุ้น บุคคลผูม้ ี อานาจ กรรมการ ผูต้ ิ ดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริ ษทั ทั้งที่เป็ นลูกค้าเป้าหมาย (ผูท้ ี่อาจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบนั และลูกค้าในอดีต
บุคคลธรรมดาจะรวมเรี ยกว่า "ท่ าน" หรื อ "ของท่ าน" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรี ยกว่า "ลูกค้า"
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ อธิ บายถึ งวิ ธีการที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยัง
ต่างประเทศ นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ใช้บงั คับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริ การข้อมูล
ลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชัน่ อื่นๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ที่บริ ษทั
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
"ข้ อมูลส่ วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ ท่านซึ่ งระบุถึงตัวท่านหรื อทาให้สามารถระบุตวั ท่านได้ ตามที่ระบุไว้ขา้ งล่างนี้
เพื่อที่บริ ษทั จะให้บริ การแก่ลูกค้า บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางพนักงาน
บริ ษทั , ตัวแทนอิสระของบริ ษทั หรื อศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (call center) ของบริ ษทั ) หรื อจากแหล่งอื่นๆ โดยอ้อม (เช่น สื่ อ
สังคม แพลตฟอร์ มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ) ผ่านลูกค้าที่เป็ นนิติบุคคล (เช่น ติดต่อไปที่
กรรมการของลูกค้าที่เป็ นนิติบุคคล) และผ่านบริ ษทั ในเครื อ ผูใ้ ห้บริ การ (Vendor) คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ
หรื อบุคคลภายนอก (เช่ น ผูร้ ั บฝากทรั พย์สินที่เป็ นบุคคลภายนอก ผูร้ ั บฝากทรัพย์สินช่ วง และนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์)
รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น/เพื่อให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้
ประเภทของข้อมูลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริ ษทั และบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
จากบริ ษทั
ข้ อมูลที่ละเอียดอ่ อน" หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็ นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรื อกฎหมาย
อนุญาตให้กระทาได้ ได้แก่
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(ก) ข้อมูลชีวมาตร (ได้แก่ ระบบจดจาใบหน้า ลายนิ้วมือ)
(ข) ข้อมูลสุ ขภาพ (เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล)
(ค) ประวัติอาชญากรรม
(ง) ศาสนา
(จ) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ซึ่งแสดงอยูใ่ นเอกสารประจาตัว
(เช่น เชื้อชาติและศาสนา)
บริ ษทั ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปต่างประเทศ เกี่ยวกับข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา
หมู่โลหิ ต หรื อข้อมูลอื่นใดนอกเหนือไปจากข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎอยู่บน
บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรื อเอกสารอื่นใดที่ท่านได้เปิ ดเผยไว้กบั บริ ษทั เว้นแต่จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน หรื อกฎหมายอนุญาตให้กระทาได้
ลูกค้าบุคคลธรรมดา
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านซึ่ งบริ ษทั จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูล
ส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ข้ อมูลส่ วนตัว
เช่น คานาหน้าชื่ อ ชื่ อ เพศ อายุ อาชี พ ตาแหน่ งงาน เงินเดือน ที่ทางาน ตาแหน่ ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพ
ทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็ นต้น) ลายมือชื่อ การ บันทึกเสี ยง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รู ปถ่าย
การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจาตัวอื่นๆ
(ข) ข้ อมูลเพื่อการติดต่ อ
เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และรหัสประจาตัวสาหรับการ
ติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
(ค) ข้ อมูลบัญชีและข้ อมูลทางการเงิน
เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุน ข้อมูลพร้อมเพย์ ข้อมูลบัญชี
เงินฝาก ข้อมูลสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์หมุนเวียน ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชาระเงิน และข้อมูลการสมัคร
ใช้บริ การและผลิตภัณฑ์
(ง) ข้ อมูลการทาธุรกรรม
เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์) ราคาและปริ มาณ หมายเลขคาสั่งซื้อ หมายเลขนายหน้าซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ เงื่อนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื้ อขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชาระเงินและการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์ของท่าน งบการเงิน หนี้ สิน ภาษี รายได้ กาไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมัง่ คัง่ และเงินทุน การเป็ น
ตัวแทน ข้อมูลการซื้ อขาย ประวัติการผิดนัด ข้อมูลเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมาตรา 4 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และมูลค่าของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกูย้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan)
(จ) ข้ อมูลทางเทคนิค
เช่น เลขที่อยูไ่ อพีหรื ออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID)
รุ่ นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครื อข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on
(SSO) การเข้าสู่ ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึงระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริ ษทั คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบ ประวัติการ
ค้นหาข้อมูลการเรี ยกดูประเภทและเวอร์ ชนั่ ของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ต้งั ประเภท
และเวอร์ ชนั่ ของปลัก๊ อินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการ
เข้าถึงแพลตฟอร์ม
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(ฉ) รายละเอียดข้ อมูลส่ วนตัว
เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รหัสประจาตัว (PIN ID code) สาหรับการซื้ อขาย ความสนใจและ
ความพึงพอใจ กิจกรรม เป้ าหมายการลงทุน ความรู ้และประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ ในการลงทุน และระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance)
(ช) ข้ อมูลการใช้ งาน
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ
(ซ) ข้ อมูลอื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริ ษทั ในสัญญา ชุดเอกสารเปิ ดบัญชี แบบฟอร์มอื่นใดของบริ ษทั และที่ทางการกาหนด ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมทางธุ รกิจ การสัมมนา หรื อกิจกรรมทางสังคมของบริ ษทั ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ท่านให้ไว้เพื่อการติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน / เพื่อให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ (เช่น คู่สมรส/บุตร/
บิดา/มารดา/บุคคลในครอบครัว/ผูถ้ ือหุ้น/กรรมการ/ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอมของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ผูอ้ นุบาล/ผูจ้ ดั การ
มรดก/ผูร้ ่ วมงานใกล้ชิด/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ข้อมูลผูร้ ับมอบอานาจ/ผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง/บุคคลซึ่งได้รับมอบอานาจใน
ทอดสุ ดท้าย)
ลูกค้านิติบคุ คล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านซึ่ งบริ ษทั จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วน
บุคคลประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ข้ อมูลระบุตัวบุคคล
เช่น ชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ อายุ เพศ รู ปถ่าย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ
หน้าที่ อาชีพ ตาแหน่งงาน บริ ษทั ที่ท่านทางานให้ หรื อเป็ นพนักงาน หรื อถือหุ้นอยู)่ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง) อัตราส่วนการถือหุ้น ลายมือชื่อ และข้อมูลประจาตัวอื่นๆ ของท่าน
(ข) ข้ อมูลเพื่อการติดต่ อ
เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยูอ่ ีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(ค) ข้ อมูลส่ วนตัวที่สร้ างขึน้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของลูกค้ากับบริษัท
เช่น การเปิ ดบัญชี การบริ หารจัดการ การดาเนินงาน การชาระเงิน การชาระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนาม
ของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสื อติดต่อกับบริ ษทั
(ง) ข้ อมูลอื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริ ษทั ในสัญญา ชุดเอกสารเปิ ดบัญชี แบบฟอร์มอื่นใดของบริ ษทั และที่ทางการกาหนด ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมทางธุ รกิจ การสัมมนา หรื อกิจกรรมทางสังคมของบริ ษทั ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ท่านให้ไว้เพื่อการติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน / เพื่อให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ (เช่น คู่สมรส/บุตร/
บิดา/มารดา/บุคคลในครอบครัว/ผูถ้ ือหุ้น/กรรมการ/ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอมของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ผูอ้ นุบาล/ผูจ้ ดั การ
มรดก/ผูร้ ่ วมงานใกล้ชิด/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ข้อมูลผูร้ ับมอบอานาจ/ผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง/บุคคลซึ่งได้รับมอบอานาจใน
ทอดสุ ดท้าย)
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2. วัตถุประสงค์ทบี่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1 วัตถุประสงค์ทบี่ ริษัทจาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอม
บริ ษทั อาศัยความยินยอมของท่านเพื่อ
(ก) การติดต่อสื่ อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่ งเสริ มการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของ
บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และบุคคลภายนอก ซึ่ งบริ ษทั ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐาน
ทางกฎหมายอื่น
(ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจาใบหน้า , ลายนิ้วมือ เพื่อการเข้าถึงสถานที่/การสมัครใช้บริ การ และการยืนยัน
และพิสูจน์ตวั บุคคล
(2) ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล เพื่ออานวยความสะดวก
(3) ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบภูมิหลัง
(4) ศาสนา เพื่อการอานวยความสะดวก
(5) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยูใ่ นเอกสารประจาตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา) เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตวั บุคคล
(ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุม้ ครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกาหนดให้
ต้องได้รับความยินยอม
ในกรณี ที่หลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด
ก็ได้ โดยท่านสามารถติดต่อบริ ษทั และแจ้งความประสงค์ได้ตามข้อ 9 เพื่อถอนความยินยอมการถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามความ
ยินยอมของท่านก่อนที่จะขอถอน
2.2 วัตถุประสงค์ ที่บริษัทอาจดาเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์ หรื อฐานทางกฎหมายอื่นๆ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ าน
บริ ษทั อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ
(1) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเข้าทาสัญญาหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน
(2) เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และ
สิ ทธิและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(4) เพื่อการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล และ
(5) ประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ
บริ ษทั จะอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
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ลูกค้าบุคคลธรรมดา
(ก) การติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทาสัญญากับบริ ษทั
(ข) การประมวลผลคาขอเปิ ดบัญชี การดารงบัญชี และการดาเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การ
ประมวลผลคาขอหรื อการร้องขอบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธุรกรรมของท่าน การออกรายงานแสดงความ
เคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการดาเนินการและการปิ ดบัญชีของท่าน
(ค) การให้บริ การแก่ท่าน เช่น การจัดการกองทุนส่วนบุคคล , วางแผนการลงทุน , ที่ปรึ กษาการลงทุน , ที่ปรึ กษาทางการเงิน ,
บริ การนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า , การค้าหลักทรัพย์ , การรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
เป็ นครั้งคราว และการจัดการเรื่ องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบริ การเหล่านี้
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็ น
ครั้งคราว และการจัดการเรื่ องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้
(จ) การบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั และการบริ หารจัดการบัญชีที่ท่านมีอยูก่ บั บริ ษทั
(ฉ) การป้องกันลูกค้าจากข้อจากัดบางประการ (เช่น การป้องกันผูส้ ู งอายุจากการเข้าทาธุ รกรรมบางประเภทด้วยตนเอง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสี ยหาย)
(ช) การดาเนินการตามคาสัง่ ของท่าน หรื อการตอบข้อซักถามหรื อความคิดเห็นของท่าน และการแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนของท่าน
(ซ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิ ต กระบวนการทาความรู ้จกั ลูกค้า (know-your-customer (KYC)
และตรวจสอบสถานะลู กค้า (customer due diligence (CDD) การตรวจสอบและคัด กรองอื่ น ๆ และการติ ด ตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
(ฌ) การป้ องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรื อกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะ
ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแลหรื อไม่ และการวิเคราะห์และบริ หารความเสี่ ยง
(ญ) การปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คาสั่ง คาแนะนา และการร้ องขอจากหน่ วยงานของรั ฐ
หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรื อหน่วยงานอื่น ๆ หรื อหน่วยงานกากับดูแล (ไม่ว่าในประเทศ
หรื อต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กรมสรรพากร
(ฎ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริ ษทั การควบคุมภายใน การตรวจสอบ [ภายใน] และการดาเนินธุรกิจ และการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนของบริ ษทั ที่อาจจาเป็ น โดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบ
ต่างๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ฏ) การจัดการหรื อการสอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน ข้อเรี ยกร้อง หรื อข้อพิพาทใด ๆ
(ฐ) การติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาด การให้ขอ้ มูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่ งเสริ มการขายเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และบุคคลภายนอก
(ฑ) การพัฒนาบริ การและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั แก่ท่านเกี่ยวกับบริ การและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
เป็ นครั้งคราว
(ฒ) การทาวิจยั การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของท่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริ การและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
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(ณ) การจัดโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริ ษทั ของบริ ษทั
(ด) การบังคับสิ ทธิ ตามกฎหมายหรื อตามสัญญาของบริ ษทั รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การติดตามทวงถามจานวนเงินใดๆ
ทั้งหมดที่ ติดค้างต่อบริ ษทั
(ต) การอานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดาเนิ นการโดยผูส้ อบบัญชี หรื อการรับบริ การที่ปรึ กษา
กฎหมายจากที่ปรึ กษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยท่านหรื อบริ ษทั
(ถ) การปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ของบริ ษทั ภายใต้สัญญาใดๆ ที่ บริ ษทั เป็ นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของ
บริ ษทั ผูข้ าย หรื อบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์อื่นๆ หรื อภายใต้สัญญาที่บริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
(ท) ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน/เพื่อให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้
ถ้าข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่านจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริ ษทั
หรื อการเข้าทาสัญญากับท่าน บริ ษทั อาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ท่าน (หรื อไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์
และบริ การให้แก่ท่านต่อไป) ถ้าบริ ษทั ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ
ลูกค้านิติบุคคล
(ก) การติดต่ อสื่ อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั อาทิ ด้วยการตอบ
ข้อซักถามหรื อการร้องขอ
(ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรื อการตรวจสอบภูมิหลัง
ในรู ปแบบอื่นๆ หรื อการระบุความเสี่ ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูก
กาหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรื อที่เป็ นทางการซึ่งเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป ตามที่
กฎหมายกาหนด) การประเมินความเหมาะสมและท่านสมบัติของท่านและลูกค้า การออกคาขอใบเสนอราคาและ
การเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทาสัญญากับท่านหรื อลูกค้า
(ค) การจัดการข้ อมูลลูกค้ า เช่น การดารงและปรับปรุ งรายชื่ อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน) การ
จัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน
(ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดาเนินการ และการบริ หารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับลูกค้า อาทิ
ด้วยการทาธุรกรรมและดาเนินการตามคาสั่งสาหรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ การประมวลผลการชาระเงิน การดาเนิน
กิจกรรม ด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรี ยกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่ งและการส่งมอบ
การให้บริ การสนับสนุน
(จ) การวิเคราะห์ และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทาวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมิน การสารวจและการรายงานเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของท่านหรื อของลูกค้า การพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์
การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริ การ
(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุ นการใช้งาน
ระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดารงรหัสและข้อมูลส่ วนตัวสาหรับท่าน การบริ หารจัดการการเข้าถึงระบบใดๆ
ที่บริ ษทั ได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactive accounts) การดาเนินการควบคุมธุรกิจ
(business controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริ ษทั สามารถดาเนินไปได้ และการช่วยให้บริ ษทั สามารถระบุและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั และการดูแลให้ระบบของบริ ษทั มีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้
การดาเนินงานและการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Policy)

หน้า 6

(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ
การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์ เน็ต การตรวจสอบความมัน่ คงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริ หารความเสี่ ยงและการป้องกันการฉ้อโกง
(ซ) การจัดการข้ อพิพาท เช่ น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของบริ ษทั การกาหนด การใช้หรื อการต่อสู ้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย
(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรี ยนและ/หรื ออาชญากรรมหรื อการฉ้อโกง
(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์ กร เช่น การปฏิบตั ิตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง
และแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลที่มีผลบังคับใช้
(ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่ วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองหน่วยงาน
ของรัฐหรื อศาล
(ฏ) วัตถุประสงค์ ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ซึ่ งอาจเป็ นที่น่าสนใจต่อ ท่าน
กิจกรรมต่างๆ การเสนอบริ การใหม่ การทาการสารวจ
(ฐ) การปฏิบัติตามข้ อกาหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึ กอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม
หรื อการบริ หารความเสี่ ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อคล้ายคลึงกัน
(ฑ) ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน/เพื่อให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้
3. วิธีการทีบ่ ริษัทอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษ ัท อาจเปิ ดเผย หรื อ โอนข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านไปยัง บุ คคลภายนอก (รวมถึ ง บุ ค ลากรและตัวแทนของ
บุคคลภายนอก)ภายในประเทศไทยหรื อนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่ งประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ลูกค้าบุคคลธรรมดา
3.1 กลุ่มบริษัท เมอร์ ชั่น พาร์ ทเนอร์ [ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด, บริ ษทั เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์จากัด
และบริ ษทั เมอร์ชนั่ แคปปิ ตอล จากัด ]
เนื่องจาก บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มบริ ษทั เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์
(“กลุ่มบริ ษทั ”) บริ ษทั อาจจาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั อื่นๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั หรื ออนุญาตให้บริ ษทั อื่นๆ
ภายในกลุ่มบริ ษทั เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น ท่านสามารถดูรายชื่อบริ ษทั และ
ขอบเขตของกิจกรรมภายในกลุ่มบริ ษทั ได้ที่นี่ https://www.merchant.co.th
3.2 ผู้ให้ บริการของบริษัท
บริ ษทั อาจใช้บริ ษทั ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้างเพื่อการให้บริ การต่างๆ ในนามของบริ ษทั หรื อเพื่อช่วยเหลือในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ท่าน บริ ษทั อาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านกับผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1) ผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน (2) ผูใ้ ห้บริ การด้านปฏิบตั ิการ (3) ผูใ้ ห้บริ การด้านบริ หารความเสี่ ยง (4 ) ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5) ตัวแทนด้านการตลาด สื่ อโฆษณาและการติดต่อสื่ อสาร (6) ตัวแทนการวิจยั (7) ผูใ้ ห้บริ การการวิเคราะห์
(8) ตัวแทนการสารวจ (9) ผูใ้ ห้บริ การด้านธุรการและการดาเนินงาน
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ในการให้บริ การเหล่านี้ ผูใ้ ห้บริ การอาจเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
แก่ผใู ้ ห้บริ การของบริ ษทั เพียงเท่าที่จาเป็ นในการให้บริ การโดยผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ และบริ ษทั จะขอให้ผใู ้ ห้บริ การเหล่านี้ไม่ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริ ษทั จะดาเนินการให้เป็ นที่มนั่ ใจว่าผูใ้ ห้บริ การทุกรายที่บริ ษทั ทางานด้วยจะ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย
3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
บริ ษ ัท อาจโอนข้อ มูล ส่ วนบุ คคลของท่ านไปยัง บุคคลที่ กระทาการในนามของท่าน หรื อ เกี่ ย วข้อ งในการจัดหา
ผลิ ต ภัณฑ์ห รื อ บริ การประเภทใดที่ ท่ านได้รั บ จากบริ ษ ัท ซึ่ ง รวมถึ ง ผูร้ ั บ เงิ น ผูร้ ั บ ผลประโยชน์ ผูแ้ ทนในบัญ ชี (account
nominees) ตัวกลาง (เช่ น บริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นบุคคลภายนอก หรื อบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์) ผูร้ ั บฝากทรั พย์สิน ธนาคาร
ตัวแทน ตัวแทน ผูข้ าย พันธมิตรธุ รกิจร่ วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ หรื อระบบ
คลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่บริ ษทั ทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริ การให้แก่ท่าน และที่ท่านอนุ ญาตให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ แต่ท้ งั นี้ผูร้ ับข้อมูลเหล่านี้ ตอ้ งตกลงที่จะ
ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต
ในบางสถานการณ์ บริ ษทั อาจจะจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เพื่อ
ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ ซึ่ งรวมถึงการปฏิบตั ิตามหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ศาล หน่ วยงาน
กากับดูแล หน่วยงานรัฐ หรื อบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณี ที่บริ ษทั เชื่อว่าการเปิ ดเผยหรื อการโอนนั้นจาเป็ นเพื่อที่จะปฏิบตั ิตาม
ภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ หรื อเพื่อการปกป้องสิ ทธิ ของบริ ษทั สิ ทธิ ของบุคคลอื่น หรื อเพื่อความปลอดภัยของ
บุคคลหรื อบุคคลภายนอกใดๆ หรื อเพื่อตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อ จัดการเกี่ยวกับปั ญหาการฉ้อโกง หรื อด้านความมัน่ คงหรื อ
ความปลอดภัย
3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังที่ปรึ กษาวิชาชี พของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับบริ การด้านการ
ตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรื อจัดการเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย
3.6 บุคคลภายนอก เช่ น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี้
บริ ษทั อาจมอบ โอน หรื อแปลงหนี้สิทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตาม
ข้อกาหนด และเงื่อนไขของสัญญาใดๆ ที่เข้าทาระหว่างท่านกับบริ ษทั บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยังผูร้ ับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อผูร้ ับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อผูร้ ับแปลงหนี้ แต่ท้ งั นี้ผรู ้ ับ
ข้อมูลเหล่านี้ตอ้ งตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการโอนธุรกิจ
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ้นรายสาคัญ ผูร้ ับโอนสิ ทธิ
บุ ค คลที่ อ าจเป็ นผูร้ ั บโอนสิ ท ธิ ผูร้ ั บ โอนหรื อ บุคคลที่ อ าจเป็ นผูร้ ั บโอนของบริ ษทั ในกรณี ที่ มี ก ารฟื้ นฟู กิ จ การ การปรั บ
โครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้ อกิจการ การขาย การซื้ อ กิจการร่ วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์
ใดในทานองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรื อการจาหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สิ นทรัพย์ หรื อหุ้นทั้งหมดหรื อส่วนใดๆ ของบริ ษทั
ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผูร้ ับข้อมูลจะปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ในส่ วนที่เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน
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ลูกค้านิติบุคคล
บริ ษทั อาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น เช่น บริ ษทั
ในเครื อของกลุ่มบริ ษทั เมอร์ ชั่น พาร์ ทเนอร์ [บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชั่น พาร์ ทเนอร์ จากัด , บริ ษทั เมอร์ ชนั่
พาร์ ทเนอร์ จากัด และบริ ษทั เมอร์ ชนั่ แคปปิ ตอล จากัด] พันธมิตรทางธุ รกิจอื่นๆ ของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การบุคคลภายนอกที่
บริ ษทั จ้าง (เช่น ผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน ผูใ้ ห้บริ การด้านปฏิบตั ิการ ผูใ้ ห้บริ การด้านบริ หารความเสี่ ยง ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูใ้ ห้บริ การด้านธุรการและการดาเนินงาน เป็ นต้น) ในบางสถานการณ์ บริ ษทั แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกากับดูแล หรื อบุคคล ภายนอกอื่นๆ ในกรณี ที่บริ ษทั เชื่อว่าการ
แบ่งปั นนั้นจาเป็ นเพื่อที่จะปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ หรื อเพื่อการปกป้องสิ ทธิ ของบริ ษทั สิ ทธิ ของ
บุคคลอื่น หรื อเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรื อบุคคลภายนอกใดๆ หรื อเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรื อจัดการเกี่ยวกับปัญหาการ
ฉ้อโกง หรื อด้านความมัน่ คง หรื อความปลอดภัย
เมื่อบริ ษทั โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บริ ษทั จะดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจถึงการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรื อมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
4. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านระหว่างประเทศ
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อเครื่ องแม่ข่ายที่ต้ งั อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ ง
ประเทศปลายทางอาจมีหรื ออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทาให้ท่านมัน่ ใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับ
โอนข้อมูลนั้น มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยข้อยกเว้น
ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
กับการรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อป้องกันการสู ญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไขหรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับ
อนุญาต หรื อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้พนักงาน ลูกจ้าง และผูใ้ ห้บริ การภายนอกของบริ ษทั ต้องมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ลูกค้าตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กบั บริ ษทั
6. ระยะเวลาในการทีบ่ ริษัทเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ทาง
กฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
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7. ข้ อมูลที่สาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
7.1 คุกกีแ้ ละวิธีการใช้ คุกกี้
หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่าน โดยการใช้คุกกี้
คุกกี้ คือเทคโนโลยีการติ ดตามประเภทหนึ่ง ซึ่ งนามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริ หารจัดการเว็บไซต์
ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อเพื่อจดจาการตั้งค่าของผูใ้ ช้บริ การ
อินเตอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรื อไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้
ความสามารถของท่านในการใช้งานท่านลักษณะหรื อพื้นที่ท้งั หมดหรื อบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจากัด
7.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้ โดยผู้เยาว์
โดยทัว่ ไป กิจกรรมของบริ ษทั ไม่ได้มีเป้าหมายที่ผเู ้ ยาว์ และบริ ษทั จะไม่เจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า
ซึ่งเป็ นผูเ้ ยาว์ (บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยอายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์หรื อโดยการสมรส) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้
อานาจปกครองในกรณี ที่จาเป็ นหรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยิมยอมจากผูอ้ นุบาล
ตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อคนไร้ความสามารถ ซึ่ งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญา
กับบริ ษทั ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองหรื อผูอ้ นุบาลตามกฎหมายของท่าน ก่อนที่จะติดต่อบริ ษทั หรื อให้
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแก่บริ ษทั ถ้าบริ ษทั ทราบว่าบริ ษทั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล โดยไม่เจตนาจากผูเ้ ยาว์โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองในกรณี ที่จาเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากผูอ้ นุบาลตามกฎหมาย บริ ษทั จะลบข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นทันที หรื อยังคงประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้นต่อไปถ้าบริ ษทั สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม
7.3 ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
หากท่ า นให้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลที่ ส ามใดๆ (เช่ น คู่ ส มรสและบุ ต รของท่ า น ผู ้ถื อ หุ้ น กรรมการ ผู ้รั บ
ผลประโยชน์) รายละเอียดการติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลเหล่านั้น ท่าน
ควรมัน่ ใจว่าท่านมีอานาจที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความ
เป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ได้อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
และขอรับความยินยอมจาก บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจาเป็ นหรื ออาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอื่น
8. สิทธิในข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิ ตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ก) การเข้ าถึง : ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
(ข) การโอนย้ ายข้ อมูล : ท่านอาจมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั มีเกี่ยวกับท่านในรู ปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้ว
และสามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
(ค) การคัดค้าน : ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคดั ค้านวิธีการที่บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรม
ซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้
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(ง) การลบหรื อทาลายข้ อมูล : ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริ ษทั ดาเนินการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ที่ บริ ษทั ประมวลผลเกี่ ยวกับ ท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูล เช่ น หากข้อมูลนั้นไม่
จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
(จ) การจากัด : ท่านอาจมีสิทธิ จากัดการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรื อ
การประมวลผลของบริ ษทั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อ บริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป
(ฉ) การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง : ท่านอาจมีสิทธิ ขอให้มีการดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั
(ช) การถอนความยินยอม : ท่านอาจมีสิทธิ ที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริ ษทั เพื่อการประมวผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน เว้นแต่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับสิ ทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกาหนด หรื อมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
(ซ) การยื่นเรื่ องร้ องเรียน : ท่านอาจมีสิทธิ ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่มีอานาจในกรณี ที่ ท่านเชื่อว่าบริ ษทั ทาการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่บงั คับใช้
ทั้งนี้ บทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และความในมาตรา 95 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่ อกฎหมายมี ผลบังคับใช้แล้ว บริ ษทั จะปฏิ บตั ิตาม
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติดงั กล่าว
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
บริ ษทั อาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ เป็ นครั้งคราว บริ ษทั ขอแนะนาให้ท่านอ่าน
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกาหนดของ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ที่ https://www.merchant.co.th เป็ นระยะๆ โดยบริ ษทั จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ หรื อขอความ
ยินยอมจากท่านอีกครั้ง หากมีก ารเปลี่ย นแปลงที่มีน ัย สาคัญ ในนโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับนี้ หรื อ หากบริ ษ ทั มีค วาม
จาเป็ น โดยกฎหมายที่จะต้องทาการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
10. รายละเอียดการติดต่ อบริษัท
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อ
เรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริ ษทั หรื อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชั่น พาร์ ทเนอร์ จากัด )มหาชน(
เลขที่ 942/81 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ บริษัท

https://www.merchant.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท

02 660 6688

หมายเลขโทรสารของบริษัท

02 660 6687

อีเมลบริษัท

invest@mpsec.co.th

อีเมลเจ้ าหน้ าที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท

dpo@mpsec.co.th
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