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นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว
(สำหรับคู่ค้ำ)
บริ ษั ท มี แคปปิ ต อล จ ำกั ด (บริ ษั ท ) ได้ จั ด ท ำ และเผยแพร่ นโยบำยควำมเป็ น ส่ ว นตั ว ฉบั บ นี้
(“นโยบำย”) เพื่อชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้ำปัจจุบัน
และผู้ที่อำจเป็นคู่ค้ำในอนำคต (ท่ำน) รวมถึงวิธีกำรในกำรปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทำงกำร
จัดกำรข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มำของข้อมูล
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
บริษัทมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลำยประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
 ข้อมูล ที่ใช้ระบุ ตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัว บัตรประชำชน เลขหนังสื อ
เดินทำง เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร วัน เดือน ปีเกิด เพศ อำยุ สัญชำติ สถำนภำพกำรสมรส และ
ในบำงกรณีบริษัทอำจประมวลผลข้อมูลที่มี ควำมอ่อนไหว เช่น ศำสนำ โดยได้รับควำมยินยอมโดยชัด
แจ้งจำกท่ำน หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
 ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล
 ข้อมูลทำงกำรเงินหรือข้อมูลกำรทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมำยเลข บัญชีเงินฝำกของ
บริษัทพำณิชย์ ข้อมูลรำยได้
 ข้อมูลกำรติดต่อกับ บริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลกำรบันทึกภำพ หรือเสียงเมื่อมีกำร
ติดต่อกับบริษัท
 ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบในคอมพิวเตอร์ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ำยคลึงกัน รวมถึง
ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (IP Address) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์
 ข้อมูลอื่นใดที่เจ้ำของข้อมูลให้เพื่อที่จะเข้ำร่วมในกำรแข่งขัน โปรโมชั่น งำนแสดงสินค้ำ และกิจกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอำจรวมถึงข้อมูลที่กรอกใน “ ติดต่อเรำ” (“Contact Us”)
หรือในช่องทำงอื่นใดที่คล้ำยคลึงกัน
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1.3 แหล่งที่มำของข้อมูล
บริษัทอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งต่ำง ๆ ได้แก่
(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น
 ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก หรือเช่ำพื้นที่ ลงนำมในสัญญำจ้ำงบริกำร/
สัญญำเช่ำ กรอกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ทำแบบสอบถำม ลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือขั้นตอนกำรยื่น
ข้อเรียกร้องหรือคำร้อง ขอใช้สิทธิต่ำง ๆ
 กำรติดต่อบริษัทผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล
(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น
 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของบริษัท
 หน่ วยงำนรำชกำร หรือแหล่งข้อมูลสำธำรณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูล ที่ค้นหำได้ทำง
อินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่ำงๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line)
2. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดำเนิน กำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ห ลำยประกำรโดย
ขึ้นอยู่กับลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนกับบริษัท ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล

ฐำนในกำรประมวลผลข้อมูล

เพื่อกำรพิจำรณำอนุมัติจ้ำงบริกำร หรือเช่ำพื้นที่ ใน  กำรปฏิบัติตำมสัญญำ หรือกำรดำเนินกำรตำมคำ
กำรทำสัญญำระหว่ำงท่ำนกับบริษัท
ขอก่อนเข้ำทำสัญญำ
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
 ควำมยินยอม
เพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำระหว่ำงท่ำนกับบริษัท กำร  กำรปฏิบัติตำมสัญญำ
ปฏิบั ติ ตำมกระบวนกำรภำยในของบริษัท กำรรับ  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
หรือส่งเอกสำรติดต่อระหว่ำงท่ำนกับบริษัท
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ผู ก พั น ทำงกฎหมำยและข้ อ  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
เรียกร้องกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมถึงรำยงำนข้อมูล
ต่อหน่ว ยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย กรมสรรพำกร
หรือเมื่อได้รับคำสั่ง/หมำย/หนังสือแจ้งให้ดำเนินกำร
ใด ๆ ที่อำศัยอำนำจตำมกฎหมำยของหน่วยงำนนั้น
เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติ  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
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ตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำร  เป็ นกำรจำเป็ นเพื่ อกำรก่อตั้ งสิ ท ธิเรียกร้องตำม
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
กฎหมำย
เพื่ อ ด ำเนิ น กำรวำงแผน กำรรำยงำน และกำร  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
คำดกำรณ์ทำงธุรกิจ
เพื่อป้องกันและตรวจสอบกำรดำเนินกำรในลักษณะ  กำรปฏิบัติตำมสัญญำ
ที่ เป็ น กำรฉ้ อ ฉล กำรฟอกเงิ น กำรสนั บ สนุ น ทำง  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย กำรกระทำผิดทำงอำญำ  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
หรือกำรกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
เพื่อกำรโอนสิทธิ หน้ำที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตำม  กำรปฏิบัติตำมสัญญำ
สั ญ ญำระหว่ำงท่ำนกับ บริษั ท รวมถึงกำรโอนหรือ  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ขำยหนี้ กำรโอนเนื่ องมำจำก กำรแปลงสิ น ทรัพ ย์
หรือหลักทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมำย
เพื่ อ กำรสื บ สวน สอบสวน หรื อ กระบวนกำรทำง  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
กฎหมำยอื่นใด
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริเวณอำคำร  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
หรือสถำนที่ ของบริษัท รวมถึงกำรแลกบัตรก่อนเข้ำ
พื้นที่สำนักงำน กำรบันทึกภำพผู้ที่มำติดต่อกับบริษัท
หรือสำขำของบริษัทด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรกำกับกำรตรวจสอบ  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
และกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
เพื่อกำรรักษำควำมสั มพันธ์กับ คู่ค้ำของบริษัท เช่น  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
กำรปรับปรุงมำตรฐำนในกำรสื่อสำรและกำรบริกำร  ควำมยินยอม
ของบริ ษั ท กำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรสอบถำม
ข้ อ มู ล กำรจั ด กำรข้ อ ร้ อ งเรี ย น กำรเสนอ สิ ท ธิ
ประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด
เพื่อกำรเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้ำง/ผู้รับจ้ำงช่วง  กำรปฏิบัติตำมสัญญำ หรือกำรดำเนินกำรตำมคำ
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และผู้ ให้ บ ริ ก ำรส ำหรั บ กำรด ำเนิ น งำนใด ๆ ของ
ขอก่อนเข้ำทำสัญญำ
บริษัท
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
 ควำมยินยอม
3. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนด
ระยะเวลำเก็บ ได้แก่ ระยะเวลำที่ บริษัทดำเนินควำมสัมพันธ์กับท่ำนและให้บริกำรแก่ท่ำน และอำจเก็บต่อไป
ตำมระยะเวลำที่ จ ำเป็ น เพื่ อกำรปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำยหรือ ตำมอำยุค วำมทำงกฎหมำย เพื่ อกำรก่อ ตั้งสิ ท ธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้น ต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตำมกฎหมำย หรือเพื่อเหตุอื่นตำมนโยบำยและข้อกำหนดภำยในองค์กรของบริษัท
เมื่อพ้นระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำดังกล่ำว
4. กำรเปิดเผยข้อมูล
ในกำรดำเนิ น กำรตำมวัตถุป ระสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบำยนี้ บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำน ให้แก่
บุคคลภำยนอกดังต่อไปนี้
4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ (หมำยถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้ น ในบริษัท
และ/หรือบริษัทใด ๆ ที่ บริษัทถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ของบริษัทดังกล่ำวใน (1)
ข้ำงต้น ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจ กำรบริหำรงำนภำยใน เสนอขำย
สินค้ำและบริกำรอื่น ๆ ที่ท่ำนอำจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตำมที่ระบุในนโยบำย ควำมเป็นส่วนตัว
4.2 หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนกำกับดูแล หรือหน่วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงเจ้ำ
พนั ก งำนซึ่ งใช้ อ ำนำจตำมกฎหมำย เช่ น ศำล ต ำรวจ ส ำนั ก งำนป้ อ งกั น และปร ำบปรำมกำรฟอกเงิ น
กรมสรรพำกร
4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้ำง/ผู้รับจ้ำงช่วง และ/หรือผู้ให้บริกำรสำหรับกำรดำเนินงำนใด ๆ เช่น
 ผู้ให้ บ ริกำรขนส่ ง ผู้ ให้ บ ริกำรจั ดทำหรือทำลำยบัตร ผู้ ให้ บริกำรเก็บ และทำลำยเอกสำร โรงพิ มพ์
บริ ษั ท รั บ จ้ ำ งท ำกิ จ กรรมทำงกำรตลำด บริ ษั ท รั บ จ้ ำ งท ำวิ จั ย บริ ษั ท รั บ จ้ ำ งพั ฒ นำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
 ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนำยควำมภำยในบริษัทหรือผู้ให้บริกำรดำเนินคดี (ในกรณีที่ บริษัทมอบหมำยให้
สำนักงำนทนำยควำมภำยนอก เป็นผู้มีอำนำจดำเนินคดีบุคคลอื่นใดตำมที่ บริษัทมอบหมำย ทั้งคดี
แพ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำย และคดีสำขำอื่นๆ ทุกชั้นศำล) ที่ปรึกษำกฎหมำย ที่ปรึกษำใดๆ
4.4 ผู้รับโอนสิทธิ หน้ำที่ และผลประโยชน์ใดๆ จำกบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมำย จำกผู้รับโอน
ดังกล่ำวให้ดำเนินกำรแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้ำงองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจกำร โอนทรัพย์สิน โอนหรือขำย
หนี้ กำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
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ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลใดๆ นอกเหนือจำก ข้อ 4.1-4.4 บริษัทจะทำ
ข้อตกลงกับบุคคลภำยนอก เพื่อกำหนดภำระหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยในกำรปกป้องข้อมูลจำกกำรใช้ข้อมูลโดย
ไม่ได้รับอนุญำต หรือโดยไม่เจตนำ เพื่อกำหนดควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูล ควำม
เสียหำย สูญหำย หรือถูกทำลำยของข้อมูล
5. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 สิ ท ธิ ข องท่ ำ นภำยใต้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ท่ ำนมี สิ ท ธิ ต ำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ โดยท่ำนสำมำรถเริ่มใช้สิทธิ
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
มีผลใช้บังคับ
(1) สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่ำนมีสิทธิขอเพิกถอนควำมยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่ำน
เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมำย หรือสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน
ทั้งนี้ กำรถอนควำมยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมแก่
บริษัทไว้ก่อนหน้ำแล้วโดยชอบด้วยกฎหมำย
(2) สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่ำนมีสิทธิขอเข้ำถึง และขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบ ของบริษัท
รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
(3) สิทธิในกำรให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงำนได้
โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนจำกบริษัทได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
1. ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล
อื่นเมื่อสำมำรถทำได้ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ
2. ขอรั บ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริษั ท ส่ ง หรือ โอนข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลในรูป แบบดังกล่ ำว ไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้
(4) สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่ำนมีสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่ำนสำหรับกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรงและกรณีอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(5) สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลำยหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้
ด้วยเหตุบำงประกำรได้
(6) สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทระงับกำรใช้ข้อมูลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้
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(7) สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
บริษัทพยำยำมที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิ ด
ควำมเข้ำใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่ำนเห็นว่ำข้อมูลที่ บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่ำน มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนเอง ท่ำนมีสิทธิขอให้ บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
(8) สิทธิในกำรร้องเรียน
ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้
5.2 ช่องทำงกำรใช้สิทธิ ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้นได้ผ่ำนช่องทำง
ดังต่อไปนี้
 หน่วยงำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9040-51 แฟกซ์ : 0-2613-9519, 0-2613-9056
 E-mail : DPO@meecapital.co.th
ทั้งนี้ บริษัทอำจขอให้ท่ำนระบุตัวตนของท่ำนก่อนที่บริษัทจะให้บริกำรตำมคำขอ บริษัทจะดำเนินกำร
ตอบกลับเป็นลำยลักษณ์อักษรทำงอีเมลทันทีที่สำมำรถดำเนินกำรได้ ทั้งนี้ ภำยใน 30 วันหลังจำกที่บริษัท
ได้รับคำร้องขอ พร้อมข้อมูลประกอบที่ชัดเจนและเพียงพอจำกท่ำน
อย่ำงไรก็ตำม ตำมบทบั ญญั ติแห่ งพระรำชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่ำน ในกรณีที่กำรใช้สิทธิดังกล่ำวเข้ำข้อยกเว้นที่กฎหมำยกำหนด หรือ หำกทำ
ตำมสิทธิของพนักงำนอำจจะกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ท่ำนมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล เมื่อบริษัทปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่ำน
และท่ำนเห็นว่ำกำรปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลสมควร หรือเมื่อบริษัทไม่ได้ตอบรับคำร้องขอท่ำนภำยในระยะเวลำที่
กำหนดไว้
6. มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคล
บริษัทได้จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจหรือโดยมิชอบ
6.2 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
บริษัทจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบริษัทมอบหมำยให้ดำเนินกำรประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั่ง
หรือในนำมของบริษัทอย่ำงเหมำะสม
7. รำยละเอียดกำรติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่ำน กำรใช้สิทธิของท่ำน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่ำน
สำมำรถติดต่อบริษัทได้ตำมช่องทำงดังต่อไปนี้
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บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 455/9-11 ถนนพระรำมหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9040-51แฟกซ์ : 0-2613-9519, 0-2613-9056
Website : www.meecapital.co.th
เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ: ทีมเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นำงสำว ม่ำนฟ้ำ อินทรนำค
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 455/9-11 ถนนพระรำมหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9040-51 แฟกซ์ : 0-2613-9519, 0-2613-9056
E-mail : DPO@meecapital.co.th
8. กำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์อื่นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
เนื่องจำกนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทเท่ำนั้น หำกท่ำนเข้ำ
ชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่ำนช่องทำงทำงเว็บไซต์บริษัท กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ จะเป็นไปตำมนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
9. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว
บริษัทมีกำรพิจำรณำทบทวนและอำจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม อยู่เป็น
ระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงเหมำะสม หำกนโยบำยนี้ มีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงกำรประกำศหน้ำสำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ บน
หน้ำเว็บไซต์ของบริษัท หรือกำรแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่ำน หรือด้วยวิธีกำรอื่น ๆ ที่เหมำะสม ทั้งนี้ ท่ำน
สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมหน้ำเว็บไซต์ดังกล่ำวได้เพื่อศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของ
บริษัท

ประกำศ ณ วันที่ 17 กันยำยน 2564
ชื่อ.................................................................ลงนำม
(นำยณัฐพล ขจรวุฒิเดช)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

