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บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

 

 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท")  ตระหนักถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน (ตามท่ีนิยามไวข้า้งล่างน้ี)  รวมถึงมีมาตรการการรักษาความปลอดภยั เพื่อป้องกันการเขา้ถึง เปิดเผย 
น าไปใช ้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยมิไดรั้บอนุญาต  และเพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562  บริษทัจึงจัดท านโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ขึ้น  เพื่อให้ท่านได้อ่านศึกษาและท าความเขา้ใจใน
นโยบายฉบบัน้ี  เพื่อรับทราบวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการ
เก็บขอ้มูล การท าลายขอ้มูล ตลอดจนสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล   

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 1 ขา้งล่างน้ี) ของ 
(1) ลูกคา้บุคคลธรรมดาของบริษทั ทั้งท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมาย (ผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต) ลูกคา้ปัจจุบนั และลูกคา้ในอดีต  
(2)  พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้น บุคคลผูมี้อ านาจ กรรมการ ผูติ้ดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่นๆ ท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้นิติบุคคลของบริษทั ทั้งท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมาย (ผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต) ลูกคา้ปัจจุบนั และลูกคา้ในอดีต 

บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน"   ส่วนลูกคา้บุคคลธรรมดาและลูกคา้นิติบุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า" 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีอธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงั
ต่างประเทศ  นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจ เวบ็ไซต์ แอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ศูนยบ์ริการขอ้มูล
ลูกคา้ (call center)  กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชัน่อ่ืนๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ท่ีบริษทั
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัท่านซ่ึงระบุถึงตวัท่านหรือท าให้สามารถระบุตวัท่านได ้ตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี 
เพื่อท่ีบริษทัจะให้บริการแก่ลูกคา้ บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางพนกังาน
บริษทั , ตวัแทนอิสระของบริษทั หรือศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) ของบริษทั)  หรือจากแหล่งอื่นๆ โดยออ้ม (เช่น ส่ือ
สังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอื่นๆ) ผ่านลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคล (เช่น ติดต่อไปท่ี
กรรมการของลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคล) และผ่านบริษทัในเครือ ผูใ้ห้บริการ (Vendor) คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ 
หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีเป็นบุคคลภายนอก ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นช่วง และนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย)์  
รวมถึงขอ้มูลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ท่ีลูกคา้ให้ไวเ้พื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน/เพื่อให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายได้  
ประเภทของขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กบัความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบับริษทั และบริการหรือผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ตอ้งการ
จากบริษทั 

ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายจดัประเภทเป็นขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนไปยงัต่างประเทศ  ก็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชัดแจง้จากท่าน หรือกฎหมาย
อนุญาตให้กระท าได ้ ไดแ้ก่ 
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 (ก) ขอ้มูลชีวมาตร (ไดแ้ก่ ระบบจดจ าใบหนา้ ลายน้ิวมือ) (ข) ขอ้มูลสุขภาพ  (เช่น ขอ้มูลการรักษาพยาบาล) 
 (ค) ประวติัอาชญากรรม (ง) ศาสนา  
 (จ) ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนอื่นๆ ซ่ึงแสดงอยูใ่นเอกสารประจ าตวั  
  (เช่น เช้ือชาติและศาสนา) 

  บริษทัไม่มีความประสงคท่ี์จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศ  เก่ียวกบัขอ้มูลเช้ือชาติ ศาสนา 
หมู่โลหิต หรือขอ้มูลอื่นใดนอกเหนือไปจากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ ถึงแมว่้าขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฎอยู่บน
บตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น หรือเอกสารอื่นใดท่ีท่านไดเ้ปิดเผยไวก้บับริษทั  เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระท าได ้  

ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงบริษทัจะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ  รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูล
ส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 

(ก) ข้อมูลส่วนตัว   
 เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ ต าแหน่งงาน เงินเดือน ท่ีท างาน ต าแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วนัเกิด สถานภาพ

ทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์เป็นตน้) ลายมือช่ือ การ บนัทึกเสียง การบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ รูปถ่าย 
การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบา้น และขอ้มูลประจ าตวัอื่นๆ 

(ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ  
 เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่อีเมล และรหัสประจ าตวัส าหรับการ

ติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
(ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน  
 เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชีเงินฝาก/เงินลงทุน ขอ้มูลพร้อมเพย ์ขอ้มูลบญัชี

เงินฝาก ขอ้มูลสินทรัพย ์ สินทรัพยห์มุนเวียน ขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ตลอดจนขอ้มูลการช าระเงิน และขอ้มูลการสมคัร
ใชบ้ริการและผลิตภณัฑ ์ 

(ง) ข้อมูลการท าธุรกรรม   
 เช่น ประเภทของผลิตภณัฑ ์(อาทิ หลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์) ราคาและปริมาณ หมายเลขค าส่ังซ้ือ หมายเลขนายหน้าซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์เง่ือนไข (ถา้มี) ประวติัการซ้ือขายและยอดคงเหลือ ประวติัการช าระเงินและการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยข์องท่าน งบการเงิน หน้ีสิน ภาษี รายได ้ก าไรและเงินลงทุน แหล่งท่ีมาของความมัง่คัง่และเงินทุน การเป็น
ตวัแทน ขอ้มูลการซ้ือขาย ประวติัการผิดนัด ขอ้มูลเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมาตรา 4 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และมูลค่าของหลกัประกนั (margin balance) และขอ้มูลเงินกูยื้มเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์(margin loan) 

(จ) ข้อมูลทางเทคนิค   
 เช่น เลขท่ีอยูไ่อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เวบ็บีคอน (web beacon) ลอ็ก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) 

รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ขอ้มูลการเช่ือมต่อ ขอ้มูลการเขา้ถึง ขอ้มูลการเขา้ใชง้านแบบ single sign-on 
(SSO) การเขา้สู่ระบบ (Login log) เวลาท่ีเขา้ถึงระยะเวลาท่ีใชบ้นหน้าเพจของบริษทั คุกก้ี ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ประวติัการ
คน้หาขอ้มูลการเรียกดูประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราวเ์ซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานท่ีตั้ง ประเภท
และเวอร์ชัน่ของปลัก๊อินเบราวเ์ซอร์ ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอ่ืนๆ บนอุปกรณ์ท่ีท่านใชใ้นการ
เขา้ถึงแพลตฟอร์ม 
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(ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว  
 เช่น ช่ือบญัชี (account identifiers) ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น รหัสประจ าตวั (PIN ID code) ส าหรับการซ้ือขาย ความสนใจและ

ความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงค์ในการลงทุน และระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้(risk tolerance) 

(ช) ข้อมูลการใช้งาน   
 เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านของท่านบนเวบ็ไซต ์แพลตฟอร์ม การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ  
(ซ) ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กบับริษทั  
 เช่น ขอ้มูลท่ีท่านให้แก่บริษทัในสัญญา ชุดเอกสารเปิดบญัชี แบบฟอร์มอื่นใดของบริษทัและท่ีทางการก าหนด ขอ้มูลท่ีเก็บ

รวบรวมในเวลาท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษทั  ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านท่ีท่านให้ไวเ้พื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน / เพื่อให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายได ้(เช่น คู่สมรส/บุตร/
บิดา/มารดา/บุคคลในครอบครัว/ผูถื้อหุ้น/กรรมการ/ผูค้  ้าประกนั/ผูใ้ห้ความยินยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูอ้นุบาล/ผูจ้ดัการ
มรดก/ผูร่้วมงานใกลชิ้ด/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ขอ้มูลผูรั้บมอบอ านาจ/ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง/บุคคลซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจใน
ทอดสุดทา้ย)  

 

ลูกค้านิติบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงบริษทัจะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลส่วน
บุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 

(ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล  
 เช่น ช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ อายุ เพศ รูปถ่าย ขอ้มูลในประวติัส่วนบุคคล การศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบังาน (เช่น สถานะ 

หนา้ท่ี อาชีพ ต าแหน่งงาน บริษทัที่ท่านท างานให้ หรือเป็นพนกังาน หรือถือหุ้นอยู)่ ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง) อตัราส่วนการถือหุ้น ลายมือช่ือ และขอ้มูลประจ าตวัอื่นๆ ของท่าน 

(ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ 
 เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู ่ประเทศ ท่ีอยูอ่ีเมล และขอ้มูลอื่น ๆ ในท านองเดียวกนั 
(ค) ข้อมูลส่วนตัวท่ีสร้างขึน้เกี่ยวกับความสัมพนัธ์ของลูกค้ากับบริษัท 
 เช่น การเปิดบญัชี การบริหารจดัการ การด าเนินงาน การช าระเงิน การช าระบญัชี การประมวลผลและการรายงานในนาม

ของลูกคา้ ขอ้มูลส่วนตวัดงักล่าวอาจรวมถึงลายมือช่ือและหนงัสือติดต่อกบับริษทั 
(ง) ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กบับริษทั  
 เช่น ขอ้มูลท่ีท่านให้แก่บริษทัในสัญญา ชุดเอกสารเปิดบญัชี แบบฟอร์มอื่นใดของบริษทัและท่ีทางการก าหนด ขอ้มูลท่ีเก็บ

รวบรวมในเวลาท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษทั  ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านท่ีท่านให้ไวเ้พื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน / เพื่อให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายได ้(เช่น คู่สมรส/บุตร/
บิดา/มารดา/บุคคลในครอบครัว/ผูถื้อหุ้น/กรรมการ/ผูค้  ้าประกนั/ผูใ้ห้ความยินยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูอ้นุบาล/ผูจ้ดัการ
มรดก/ผูร่้วมงานใกลชิ้ด/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ขอ้มูลผูรั้บมอบอ านาจ/ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง/บุคคลซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจใน
ทอดสุดทา้ย)  
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2. วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  บริษทัอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของทา่นไปยงัต่างประเทศ 
เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

2.1 วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทจ าเป็นต้องได้รับความยินยอม 

  บริษทัอาศยัความยินยอมของท่านเพื่อ 

 (ก) การติดต่อส่ือสารทางการตลาด การเสนอขอ้เสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของ
  บริษทั  บริษทัในเครือและบริษทัย่อยของบริษทั และบุคคลภายนอก   ซ่ึงบริษทัไม่สามารถอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐาน
  ทางกฎหมายอื่น 
 (ข) การเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของท่าน เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี   
  (1) ขอ้มูลชีวมาตร ไดแ้ก่ ระบบจดจ าใบหน้า , ลายน้ิวมือ  เพื่อการเขา้ถึงสถานท่ี/การสมคัรใชบ้ริการ และการยืนยนั
   และพิสูจน์ตวับุคคล 
  (2) ขอ้มูลสุขภาพ  เช่น ขอ้มูลการรักษาพยาบาล  เพื่ออ านวยความสะดวก 
  (3) ประวติัอาชญากรรม  เพื่อตรวจสอบภูมิหลงั 
  (4) ศาสนา  เพื่อการอ านวยความสะดวก 
  (5) ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนซ่ึงแสดงอยูใ่นเอกสารประจ าตวั (เช่น เช้ือชาติและศาสนา) เพ่ือการยืนยนัและพิสูจน์ตวับุคคล 
 (ค) การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศท่ีอาจจะไม่มีระดบัการคุม้ครองขอ้มูลท่ีเพียงพอ ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้
  ตอ้งไดรั้บความยินยอม 

  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด
ก็ได ้โดยท่านสามารถติดต่อบริษทัและแจง้ความประสงคไ์ดต้ามขอ้ 9 เพื่อถอนความยินยอมการถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อ
ความชอบดว้ยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของท่านตามความ
ยินยอมของท่านก่อนท่ีจะขอถอน 
 
2.2 วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 ของท่าน 

  บริษทัอาจอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยงัต่างประเทศ กล่าวคือ  

 (1)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญา ส าหรับการเขา้ท าสัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน  
 (2)  เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย   
 (3)  เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกบัประโยชน์และ
  สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
 (4) เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล   และ  
 (5)  ประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐ 

  บริษทัจะอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ขา้งตน้ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
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 ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

 (ก) การติดต่อกบัท่านก่อนท่ีท่านจะเขา้ท าสัญญากบับริษทั 
 (ข) การประมวลผลค าขอเปิดบญัชี การด ารงบญัชี และการด าเนินการท่ีเก่ียวกบับญัชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การ
  ประมวลผลค าขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภณัฑ ์การประมวลผลธุรกรรมของท่าน การออกรายงานแสดงความ
  เคล่ือนไหวของบญัชี (account statement) และการด าเนินการและการปิดบญัชีของท่าน 
 (ค) การให้บริการแก่ท่าน เช่น การจดัการกองทุนส่วนบุคคล , วางแผนการลงทุน , ท่ีปรึกษาการลงทุน , ท่ีปรึกษาทางการเงิน , 
  บริการนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า , การคา้หลกัทรัพย ์, การรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพย์
  เป็นคร้ังคราว  และการจดัการเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการเหล่าน้ี 
 (ง) การจดัหาผลิตภณัฑก์ารลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภณัฑ์การลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็น
  คร้ังคราว  และการจดัการเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑก์ารลงทุนเหล่าน้ี 
 (จ) การบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกบับริษทั และการบริหารจดัการบญัชีท่ีท่านมีอยูก่บับริษทั 
 (ฉ) การป้องกนัลูกคา้จากขอ้จ ากดับางประการ (เช่น การป้องกนัผูสู้งอายุจากการเขา้ท าธุรกรรมบางประเภทดว้ยตนเอง 
  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการควบคุมความเสียหาย) 
 (ช) การด าเนินการตามค าส่ังของท่าน หรือการตอบขอ้ซกัถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแกไ้ขเร่ืองร้องเรียนของท่าน 
 (ซ) การยืนยนัตวับุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการท าความรู้จกัลูกค้า  (know-your-customer (KYC) 
  และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD) การตรวจสอบและคัดกรองอื่นๆ  และการติดตาม 
  ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองท่ีอาจจ าเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
 (ฌ) การป้องกนั ตรวจจบั และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าจะ
  ไดรั้บการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียง 
 (ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง ค าส่ัง ค  าแนะน า และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ
  หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานก ากบัดูแล (ไม่ว่าในประเทศ  
  หรือต่างประเทศ)  เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แห่งประเทศไทย  บริษทั ศูนยรั์บ
  ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  บริษทัส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
  กรมสรรพากร 
 (ฎ) การจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษทั การควบคุมภายใน  การตรวจสอบ [ภายใน]  และการด าเนินธุรกิจ และการ
  ปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนของบริษทัท่ีอาจจ าเป็น โดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมายและ
  กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความเส่ียง การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและการบญัชี ระบบ
  ต่างๆ และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
 (ฏ) การจดัการหรือการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน ขอ้เรียกร้อง หรือขอ้พิพาทใด ๆ 
 (ฐ) การติดต่อส่ือสารทางการตลาด การให้ขอ้มูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และ
  บริการของบริษทั บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ยของบริษทั และบุคคลภายนอก 
 (ฑ) การพฒันาบริการและผลิตภณัฑใ์หม่ และการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัแก่ท่านเก่ียวกบับริการและผลิตภณัฑข์องบริษทั
  เป็นคร้ังคราว 
 (ฒ) การท าวิจยั การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตวัอยา่งเช่น ในดา้นวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของท่าน 
  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันาบริการและผลิตภณัฑข์องบริษทั 
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 (ณ) การจดัโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษทัของบริษทั 
 (ด) การบงัคบัสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษทั รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การติดตามทวงถามจ านวนเงินใดๆ 
  ทั้งหมดท่ี ติดคา้งต่อบริษทั 
 (ต) การอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินท่ีจะด าเนินการโดยผูส้อบบญัชี หรือการรับบริการท่ีปรึ กษา
  กฎหมายจากท่ีปรึกษากฎหมายท่ีแต่งตั้งโดยท่านหรือบริษทั 
 (ถ) การปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีของบริษทัภายใตสั้ญญาใดๆ ท่ีบริษทัเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากบัพนัธมิตรทางธุรกิจของ
  บริษทัผูข้าย หรือบริษทับริหารสินทรัพยอ์ื่นๆ หรือภายใตสั้ญญาท่ีบริษทัท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน  
 (ท)   ขอ้มูลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ท่ีลูกคา้ให้ไวเ้พื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน/เพื่อให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายได้ 

  ถา้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากท่านจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษทั 
หรือการเขา้ท าสัญญากบัท่าน บริษทัอาจจะไม่สามารถจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจดัหาผลิตภณัฑ์
และบริการให้แก่ท่านต่อไป)  ถา้บริษทัไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือมีการร้องขอ 

 ลูกค้านิติบุคคล 
 (ก) การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั อาทิ ดว้ยการตอบ
  ขอ้ซกัถามหรือการร้องขอ 
 (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตวัตนของท่านและสถานะลูกคา้ การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลงั
  ในรูปแบบอื่นๆ หรือการระบุความเส่ียงเก่ียวกับท่านและลูกคา้ (รวมถึงการตรวจสอบคดักรองกบัรายช่ือบุคคลท่ีถูก
  ก าหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐและ/หรือท่ีเป็นทางการซ่ึงเปิดเผยเป็นการทัว่ไป ตามท่ี
  กฎหมายก าหนด)  การประเมินความเหมาะสมและท่านสมบติัของท่านและลูกคา้  การออกค าขอใบเสนอราคาและ
  การเชิญชวนประกวดราคา การเขา้ท าสัญญากบัท่านหรือลูกคา้ 
 (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การด ารงและปรับปรุงรายช่ือ/รายนามลูกคา้ (รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน) การ
  จดัเก็บสัญญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีการอา้งถึงท่าน 
 (ง) การบริหารความสัมพนัธ์ เช่น การวางแผน การด าเนินการ และการบริหารความสัมพนัธ์ (ทางสัญญา) กบัลูกคา้ อาทิ
  ดว้ยการท าธุรกรรมและด าเนินการตามค าส่ังส าหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการ การประมวลผลการช าระเงิน การด าเนิน
  กิจกรรม  ดา้นการบญัชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจดัเก็บเงิน การจดัการดา้นการจดัส่งและการส่งมอบ  
  การให้บริการสนบัสนุน 
 (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การท าวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมิน การส ารวจและการรายงานเก่ียวกบั
  ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั  และผลการด าเนินงานของท่านหรือของลูกคา้  การพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์
  การตลาด และผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจดัหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนบัสนุนการใชง้าน
  ระบบ (helpdesk supports) การสร้างและด ารงรหัสและขอ้มูลส่วนตวัส าหรับท่าน การบริหารจดัการการเขา้ถึงระบบใดๆ 
  ท่ีบริษทัไดอ้นุญาตให้ท่านเขา้ถึงได ้การถอนบญัชีท่ีไม่มีการใชง้าน (inactive accounts) การด าเนินการควบคุมธุรกิจ 
  (business controls)  เพื่อให้ธุรกิจของบริษทัสามารถด าเนินไปได ้และการช่วยให้บริษทัสามารถระบุและแกไ้ขปัญหา
  ต่างๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั และการดูแลให้ระบบของบริษทัมีความปลอดภยั การพฒันา การใช้
  การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยนัตวับุคคล การควบคุมและการบนัทึกการเขา้ถึงระบบ
  การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยี
  สารสนเทศ  การป้องกนัและแกไ้ขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเส่ียงและการป้องกนัการฉ้อโกง 
 (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคบัสัญญาของบริษทั การก าหนด การใช้หรือการต่อสู้สิทธิ
  เรียกร้องตามกฎหมาย 
 (ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกนัการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง 
 (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบติัตามนโยบายภายในองคก์ร และกฎหมาย กฎระเบียบ ค าส่ัง 
  และแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 (ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพนัธ์ และการตอบสนองหน่วยงาน
  ของรัฐหรือศาล  
 (ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจง้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัซ่ึงอาจเป็นท่ีน่าสนใจต่อท่าน 
  กิจกรรมต่างๆ การเสนอบริการใหม่ การท าการส ารวจ 
 (ฐ) การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางธุรกิจท่ีสมเหตุสมผล เช่น การจดัการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม 
  หรือการบริหารความเส่ียง สถิติ การวิเคราะห์แนวโนม้และการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั 
 (ฑ)  ขอ้มูลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ท่ีลูกคา้ให้ไวเ้พื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน/เพื่อให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายได้ 
 
3. วิธีการทีบ่ริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของ
บุคคลภายนอก)ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดงัต่อไปน้ี ซ่ึงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคต์ามนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีโดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้
 

ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

3.1 กลุ่มบริษัท เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์   [ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั, บริษทั เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์จ ากดั
 และบริษทั เมอร์ชัน่ แคปปิตอล จ ากดั ] 

  เน่ืองจาก บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทั เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
(“กลุ่มบริษทั”) บริษทัอาจจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษทั  หรืออนุญาตให้บริษทัอื่นๆ 
ภายในกลุ่มบริษทัเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุไวข้า้งตน้ ท่านสามารถดูรายช่ือบริษทัและ
ขอบเขตของกิจกรรมภายในกลุ่มบริษทัไดท่ี้น่ี https://www.merchant.co.th 

3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท 

  บริษทัอาจใชบ้ริษทั ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งเพื่อการให้บริการต่างๆ ในนามของบริษทั หรือเพื่อช่วยเหลือในการจดัหา
ผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษทัอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัผูใ้ห้บริการเหล่าน้ี รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
(1)  ผูใ้ห้บริการช าระเงิน  (2) ผูใ้ห้บริการดา้นปฏิบติัการ  (3) ผูใ้ห้บริการดา้นบริหารความเส่ียง  (4 ) ผูใ้ห้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (5) ตวัแทนดา้นการตลาด ส่ือโฆษณาและการติดต่อส่ือสาร (6) ตวัแทนการวิจยั (7) ผูใ้ห้บริการการวิเคราะห์ 
(8) ตวัแทนการส ารวจ  (9) ผูใ้ห้บริการดา้นธุรการและการด าเนินงาน   
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  ในการให้บริการเหล่าน้ี ผูใ้ห้บริการอาจเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษทัจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
แก่ผูใ้ห้บริการของบริษทัเพียงเท่าท่ีจ าเป็นในการให้บริการโดยผูใ้ห้บริการเหล่าน้ี และบริษทัจะขอให้ผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีไม่ใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใด บริษทัจะด าเนินการให้เป็นท่ีมัน่ใจว่าผูใ้ห้บริการทุกรายท่ีบริษทัท างานดว้ยจะ
เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวอ้ยา่งปลอดภยั 

3.3 พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

  บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลท่ีกระท าการในนามของท่าน หรือเก่ียวข้องในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดท่ีท่านได้รับจากบริษัท ซ่ึงรวมถึงผูรั้บเงิน ผูรั้บผลประโยชน์ ผูแ้ทนในบัญชี  (account 
nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษทับริหารสินทรัพย)์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคาร
ตวัแทน ตวัแทน ผูข้าย พนัธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners)  คู่สัญญา (market counterparties) ผูอ้อกผลิตภณัฑ์ หรือระบบ
คลงัขอ้มูลทางการคา้โลก (global trade repositories) ท่ีบริษทัท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้ในการจดัหาผลิตภณัฑ์และ
บริการให้แก่ท่าน และท่ีท่านอนุญาตให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้แต่ทั้งน้ีผูรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งตกลงท่ีจะ
ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

3.4 บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

  ในบางสถานการณ์ บริษทัอาจจะจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบับุคคลภายนอก เพื่อ
ปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงาน
ก ากบัดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ในกรณีท่ีบริษทัเช่ือว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้นจ าเป็นเพื่อท่ีจะปฏิบติัตาม
ภาระหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษทั สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภยัของ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกใดๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการฉ้อโกง หรือดา้นความมัน่คงหรือ
ความปลอดภยั 

3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ 

  บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัท่ีปรึกษาวิชาชีพของบริษทัท่ีเก่ียวกับบริการดา้นการ
ตรวจสอบ กฎหมาย การบญัชี และภาษีอากร  ซ่ึงช่วยในการประกอบธุรกิจและแกต้่าง หรือจดัการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย 

3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้

  บริษทัอาจมอบ โอน หรือแปลงหน้ีสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขของสัญญาใดๆ ท่ีเขา้ท าระหว่างท่านกบับริษทั  บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยงัผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหน้ี รวมถึงบุคคลท่ีอาจเป็นผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหน้ี แต่ทั้งน้ีผูรั้บ
ขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งตกลงท่ีจะปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

3.7 บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ 

  บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจ ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นรายส าคญั ผูรั้บโอนสิทธิ 
บุคคลท่ีอาจเป็นผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอนหรือบุคคลท่ีอาจเป็นผูรั้บโอนของบริษทั ในกรณีท่ีมีการฟ้ืนฟูกิจการ การปรับ
โครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเขา้ซ้ือกิจการ การขาย การซ้ือ กิจการร่วมคา้ การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์
ใดในท านองเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย ์หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ของบริษทั 
ถา้มีเหตุการณ์ใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้เกิดขึ้น ผูรั้บขอ้มูลจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน 
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ลูกค้านิติบุคคล 

  บริษทัอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบับุคคลอื่นๆ เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุในขอ้ 3 ขา้งตน้ เช่น บริษทั
ในเครือของกลุ่มบริษทั เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ [บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั , บริษทั เมอร์ชัน่ 
พาร์ทเนอร์ จ ากดั  และบริษทั เมอร์ชั่น แคปปิตอล จ ากดั]  พนัธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของบริษทั  ผูใ้ห้บริการบุคคลภายนอกท่ี
บริษทัจา้ง (เช่น ผูใ้ห้บริการช าระเงิน ผูใ้ห้บริการดา้นปฏิบติัการ ผูใ้ห้บริการดา้นบริหารความเส่ียง ผูใ้ห้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูใ้ห้บริการดา้นธุรการและการด าเนินงาน เป็นตน้)  ในบางสถานการณ์ บริษทัแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบั
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หรือบุคคล ภายนอกอื่นๆ  ในกรณีท่ีบริษทัเช่ือว่าการ
แบ่งปันนั้นจ าเป็นเพื่อท่ีจะปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษทั สิทธิของ
บุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภยัของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใดๆ  หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการ
ฉ้อโกง หรือดา้นความมัน่คง หรือความปลอดภยั 

  เม่ือบริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก บริษทัจะด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลบั หรือมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 

  บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซ่ึง
ประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศไทย  ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการ
ตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้ท่านมัน่ใจไดว่้าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอยา่งปลอดภยัและบุคคลท่ีรับ
โอนขอ้มูลนั้น มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และการโอนขอ้มูลนั้นชอบดว้ยกฎหมาย โดยอาศยัขอ้ยกเวน้
ตามท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
 
5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัไดก้ าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคล  เพื่อป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้ดดัแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ตลอดจนการป้องกนัมิให้มีการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิไดรั้บ
อนุญาต หรือการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

               นอกจากน้ีพนกังาน ลูกจา้ง และผูใ้ห้บริการภายนอกของบริษทั ตอ้งมีหน้าท่ีรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ลูกคา้ตามสัญญารักษาความลบัที่ไดล้งนามไวก้บับริษทั  
 
6. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอยา่งสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมาตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และเพื่อปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีทาง
กฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัต่างๆ   อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจ าเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
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7. ข้อมูลท่ีส าคัญอ่ืนๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

7.1 คุกกีแ้ละวิธีการใช้คุกกี ้

  หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษทั บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากท่าน โดยการใช้คุกก้ี 
คุกก้ี คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหน่ึง ซ่ึงน ามาใชใ้นการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจดัการเวบ็ไซต์ 
ติดตามการเคล่ือนไหวการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทั หรือเพ่ือจดจ าการตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ 

  อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านควบคุมไดว่้าจะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตามโดยคุกก้ี 
ความสามารถของท่านในการใชง้านท่านลกัษณะหรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือบางส่วนของเวบ็ไซตอ์าจถูกจ ากดั 

7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้โดยผู้เยาว์ 

  โดยทัว่ไป กิจกรรมของบริษทัไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีผูเ้ยาว ์และบริษทัจะไม่เจตนาเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากลูกคา้ 
ซ่ึงเป็นผูเ้ยาว ์(บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส) โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ช้
อ  านาจปกครองในกรณีท่ีจ าเป็นหรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ไดรั้บความยิมยอมจากผูอ้นุบาล
ตามกฎหมาย ถา้ท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ซ่ึงประสงคจ์ะมีความสัมพนัธ์ทางสัญญา
กบับริษทั ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองหรือผูอ้นุบาลตามกฎหมายของท่าน ก่อนท่ีจะติดต่อบริษทัหรือให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั ถา้บริษทัทราบว่าบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่เจตนาจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ได้
รับความยินยอมจากผูใ้ช้อ  านาจปกครองในกรณีที่จ  าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดย
ไม่ไดร้ับความยินยอมจากผูอ้นุบาลตามกฎหมาย บริษทัจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นทนัที หรือยงัคงประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้นต่อไปถา้บริษทัสามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม 

7.3 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามใดๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผู ้ถือหุ้น กรรมการ ผู ้รับ
ผลประโยชน์) รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น ช่ือ นามสกุล  ท่ีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ ของบุคคลเหล่านั้น ท่าน
ควรมัน่ใจว่าท่านมีอ านาจท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และอนุญาตให้บริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามนโยบายความ
เป็นส่วนตวัฉบบัน้ีไดอี้กทั้งท่านตอ้งรับผิดชอบในการแจง้ให้บุคคลท่ีสามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 
และขอรับความยินยอมจาก บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง หากจ าเป็นหรืออาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอื่น 
 
8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 (ก) การเข้าถึง : ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัประมวลผลเก่ียวกบัท่าน 
 (ข) การโอนย้ายข้อมูล : ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัมีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบแลว้
  และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น  
 (ค) การคัดค้าน : ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นวิธีการท่ีบริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรม
  ซ่ึงระบุในนโยบายฉบบัน้ี  
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 (ง) การลบหรือท าลายข้อมูล : ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษทัด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
  ท่ีบริษทัประมวลผลเก่ียวกับท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่
  จ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลอีกต่อไป 
 (จ) การจ ากัด : ท่านอาจมีสิทธิจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลนั้นไม่ถูกตอ้ง หรือ
  การประมวลผลของบริษทัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลนั้น เพื่อวตัถุประสงค์
  อย่างหน่ึงอยา่งใดอีกต่อไป 
  (ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง : ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง ก่อให้เกิด
  ความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 
 (ช) การถอนความยินยอม : ท่านอาจมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้แก่บริษทัเพื่อการประมวผลขอ้มูลส่วนบุคคล
  ของท่าน  เวน้แต่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน 
 (ซ) การย่ืนเร่ืองร้องเรียน : ท่านอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณีท่ีท่านเช่ือว่าบริษทัท าการ
  ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีบงัคบัใช ้

  ทั้งน้ี บทบญัญติัในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และความในมาตรา 95 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ตามกฎหมาย  ดังนั้นเม่ือกฎหมายมีผลบงัคบัใช้แล้ว  บริษทัจะปฏิบติัตาม
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีให้เป็นไปตามบทบญัญติัดงักล่าว 
 

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้

  บริษทัอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว บริษทัขอแนะน าให้ท่านอ่าน
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีอย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นตามขอ้ก าหนดของ
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีท่ี https://www.merchant.co.th  เป็นระยะๆ  โดยบริษทัจะแจง้เตือนให้ท่านทราบ หรือขอความ
ยินยอมจากท่านอีกคร้ัง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หรือหากบริษทัมีความ
จ าเป็น โดยกฎหมายท่ีจะตอ้งท าการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 
 

10.  รายละเอียดการติดต่อบริษัท 

  หากท่านมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้สงสัยหรือ
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อบริษทั หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  ท่ี 

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน)   

เลขท่ี 942/81  ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2  ถนนพระราม 4  แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

 เว็บไซต์บริษัท https://www.merchant.co.th 

 หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท   02 660 6688 

 หมายเลขโทรสารของบริษัท   02 660 6687 

 อีเมลบริษัท invest@mpsec.co.th 

 อีเมลเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท dpo@mpsec.co.th 
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