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นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว
สำหรับผู้สมัครงำน พนักงำน และผู้คำประกันกำรทำงำน
ของบริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
บริษัท มี แคปปิตอล จ้ำกัด เคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร พนักงำน และผู้ค้ำประกันกำร
ท้ำงำน และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำทุกท่ำนได้รับควำมคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท้ำนโยบำยควำม
เป็นส่วนตัวฉบับนีขึน เพื่อแจ้งให้ทรำบถึงรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผย
รวมตลอดถึงกำรลบ และท้ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร พนักงำนและผู้ค้ำประกันกำรท้ำงำน ตำมที่
กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก้ำหนด ดังนี
1. คำนิยำม
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลใดก็ตำมที่สำมำรถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้สมัคร พนักงำน และหรือ
ผู้ค้ำประกันกำรท้ำงำนได้ ทังโดยทำงตรงและทำงอ้อม
1.2 ข้อมูลอ่อนไหว หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวที่กระทบต่อเจ้ำของข้อมูล เช่น เชือ
ชำติ เผ่ำพันธุ์ ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ลำยนิวมือ ข้อมูล
ชีวภำพ เป็นต้น
1.3 ผู้สมัคร หมำยถึง ผู้สมัครงำนเพื่อเป็นพนักงำนประจ้ำ พนักงำนชั่วครำวรำยวัน พนักงำนที่อยู่ภำยใต้
กำรจ้ำงงำนของผู้ให้บริ กำรจัดหำงำน (outsource) และ พนักงำน freelance ที่ท้ำงำนให้แก่บริษัท แล้วแต่
กรณี ไม่ว่ำกำรสมัครงำนนันจะด้ำเนินกำรโดยผู้สมัครเอง หรือเป็นกำรรับสมัครงำนภำยในบริษัท หรือผ่ำนกำร
แนะน้ำของบุคคลอื่นใด หรือผ่ำนกำรด้ำเนินกำรของผู้ให้บริกำรจัดหำงำน
1.4 พนักงำน หมำยถึง ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำท้ำสัญญำเพื่อท้ำงำนให้แก่บริษัทในฐำนะ
พนั ก งำนประจ้ ำ พนั ก งำนชั่ ว ครำวรำยวั น พนั ก งำนที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ ก ำรจ้ ำ งงำนของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรจั ด หำงำน
(outsource) และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร freelance ที่เข้ำมำท้ำงำนในบริษัท แล้วแต่กรณี
2. วัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
2.1 สำหรับผู้สมัครงำน เพื่อใช้ในขันตอนกำรสมัครงำน อันได้แก่ กำรนัดหมำย กำรสัมภำษณ์ เพื่อ
กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครงำน โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตำมควำมจ้ำเป็นเท่ำนัน
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2.2 สำหรับพนักงำน
2.2 (1) เพื่อจัดท้ำสัญญำจ้ำงงำน และปฏิบัติตำมสัญญำจ้ำง ปฏิบัติตำมข้อบังคับและระเบียบ
กำรบริหำรงำนบุคคลของบริษัท รวมถึงกำรมอบหมำยหน้ำที่ และกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
2.2 (2) เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย ได้แก่ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
กฎหมำยประกันสังคม กฎหมำยภำษี กฎหมำยกองทุนส้ำรองเลียงชีพ กฎหมำยกำรบังคับคดี กฎหมำยกองทุน
กำรกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำน กฎหมำย
ควบคุมโรคติดต่อ ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ ศำล เจ้ำพนักงำนของรัฐ หรือหน่ วยงำนของรัฐอื่น ๆ ที่มีค้ำสั่ง
หรือที่จ้ำเป็นต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย
2.2 (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล กำร
วิเครำะห์และจัดสรรก้ำลังคน กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรฝึกอบรม กำรประเมินผล กำรโยกย้ำยหน้ำที่
กำรเลื่ อ นต้ ำ แหน่ ง กำรจั ด สวัส ดิก ำรรั ก ษำพยำบำล สวั ส ดิ ก ำรเงิ นช่ว ยเหลื อ พนั ก งำนและหรือ บุ ค คลใน
ครอบครั ว ตำมที่พนั กงำนหรื อผู้ บั งคั บ บั ญชำพนัก งำนร้ องขอ สวัส ดิกำรเงินกู้ยืม กำรจัดสวัส ดิกำรด้ำ น
ประกันภัยบุคคลและประกันภัยรถที่พนักงำนใช้ในกำรท้ำงำน กำรจัดกิจกรรมสั นทนำกำร กำรศึกษำดูงำน
กำรจัดท่องเที่ยวประจ้ำปี กำรจัดงำนเลียงปีใหม่ประจ้ำปี กำรจัดสัมมนำ กำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี กำรให้
ข้ อ มู ล เพื่ อ ระงั บ อั น ตรำยต่ อ ชี วิ ต ร่ ำ งกำย หรื อ สุ ข ภำพของพนั ก งำนในกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น กำรติ ด ต่ อ
ประสำนงำนในข้อมูลร่วมกันภำยในบริษัท เพื่อกำรด้ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ กำรมอบอ้ำนำจให้กระท้ำ
กำรแทน กำรประชำสัมพันธ์ กำรส่งข่ำวสำร กำรจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อมำตรฐำนควำมปลอดภัย กำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงสำรสนเทศ กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน กำรตรวจสอบและจัดกำรเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรสอบสวนกรณีพนักงำนก่อควำมเสียหำย หรือกระท้ำกำรทุจริต คดีพิพำทแรงงำน ตลอดจน
กำรดูแลพนักงำนหลังพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน
2.3 สำหรับผู้คำประกันกำรทำงำน เพื่อจัดท้ำสัญญำค้ำประกันกำรท้ำงำน กำรปฏิบัติตำมสัญญำ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรติดต่อกรณีฉุกเฉิน และกรณีพนักงำนก่อควำมเสียหำยหรือกระท้ำกำรทุจริต
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเป็นผู้สมัครงำน
ข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรสรรหำพนักงำน ที่ผู้สมัครงำนให้ไว้ ได้แก่
Resume จดหมำยสมั ครงำน ใบสมัครงำนตำมแบบฟอร์ม ของบริ ษั ท ใบสรุปผลกำรสั มภำษณ์ และ
เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรสมัครงำน เพื่อใช้ในกำรนัดหมำย สัมภำษณ์ และด้ำเนินกำรคัดเลือก โดยใช้ข้อมูล
ดังต่อไปนี
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(1) ข้อมูลทั่วไป ค้ำน้ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล (ภำษำไทย-อังกฤษ) ภำพถ่ำย เลขประจ้ำตัวประชำชน
เลขที่ใบอนุญำตขับขี่ สถำนะทำงทหำร
(2) ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ LINE ID ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบัน
(3) ข้อมูลกำรเกิด เช่น วันเดือนปีเกิด สถำนที่เกิด อำยุ
(4) ข้อมูลครอบครัว เช่น สถำนภำพกำรสมรส รำยละเอียดคู่สมรส บุตร บิดำ – มำรดำ และ
จ้ำนวนสมำชิกในครอบครัว
(5) ข้อมูลกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำ
ควำมสำมำรถอื่น ๆ และกำรฝึกอบรม และใบรับรองต่ำงๆ
(6) ข้อมูลด้ำนร่ำงกำย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ข้อจ้ำกัดทำงกำยภำพ ผลกำรตรวจสุขภำพ (บำง
ต้ำแหน่งที่สมัคร)
(7) ข้อมูลด้ำนประวัติอำชญำกรรม เช่น ผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกส้ำนักงำน
ต้ำรวจแห่งชำติ
(8) ใบสรุปผลกำรสัมภำษณ์ แบบทดสอบด้ำนวิชำชีพ ผลกำรทดสอบกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผลกำร
วัดนิสัยและพฤติกรรม และ แบบทดสอบอื่น ๆ
(9) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตำมที่บริษัทฯ จะจัดเก็บ และใช้ตำมวัตถุประสงค์ในข้อ 2.
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเมื่อเป็นพนักงำน
เมื่อท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำและอนุมัติให้เป็นพนักงำนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของ
ท่ำนโดยตรงเมื่อมีกำรท้ำสัญญำจ้ ำง โดยบริษัทฯ ท้ำกำรเก็บรวบรวมเอกสำรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ต่ำง ๆ ของท่ำนเพิ่มเติมอีกภำยหลังก็ได้เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย และ
เพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล ดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน
ส้ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ (Transcript)
ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน
ส้ำเนำหลักฐำนทำงทหำร (เฉพำะเพศชำย)
หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน
ส้ำเนำบัญชีธนำคำร
ส้ำเนำหนังสือรับรองต่ำง ๆ (ถ้ำมี)
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8. หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่ จ่ำย (ถ้ำมี)
9. ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวผู้พิกำร (ถ้ำมี)
10. ใบสมัครงำน ที่ท่ำนได้กรอกข้อมูล และ RESUME โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
 ค้ำน้ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ)
 ภำพถ่ำย
 เพศ
 ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน (วันออกบัตรและวันหมดอำยุบัตร)
 หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ LINE ID
 วันเกิด (วัน-เดือน-ปีเกิด)
 สถำนที่เกิด (ภูมิล้ำเนำเดิม)
 จ้ำนวนพี่น้องร่วมบิดำ-มำรดำเดียวกัน
 สถำนภำพสมรส และส้ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
 จ้ำนวนบุตร
 ภำระทำงทหำร
 ส้ำเนำใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยำนยนต์
 ประวัติอำชญำกรรม
 ประวัติกำรศึกษำ ส้ำเนำวุฒิกำรศึกษำ
 ประวัติกำรท้ำงำน/ค่ำตอบแทน และเหตุผลที่ออกจำกงำน
 ควำมสำมำรถพิเศษ/ ควำมสำมำรถทำงภำษำ/ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์
 ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
 รำยละเอียดสมำชิกครอบครัว ชื่อ -นำมสกุล บิดำและมำรดำ,อำยุ, อำชีพ, สถำนที่
ท้ำงำน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สถำนภำพกำรสมรส, ชื่อ -นำมสกุลคู่สมรส , อำยุ,
อำชีพ ,สถำนที่ท้ำงำน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, บุตร ชื่อ-นำมสกุล, อำยุอำชีพ, สถำนที่
ท้ำงำน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์
 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพนักงำน เช่น นิสัย ควำมชอบ ทัศนคติ ภำวะควำมเป็น
ผู้น้ำ
 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตำมที่บริษัทฯจะจัดเก็บจำกพนักงำนตำมวัตถุประสงค์ ในข้อ 3
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11. ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลค่ำจ้ำง เงินเดือน รำยได้ ภำษี กองทุนส้ำรองเลียงชีพ บัญชี
ธนำคำร กำรกู้ยืมเงิน รำยกำรยกเว้นหรือหักลดหย่อนทำงภำษี
12 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันสังคม กำรคุ้มครองแรงงำน สิทธิประโยชน์ สวัสดิกำร และ
ผลประโยชน์ที่พนักงำนได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับตำมข้อบังคับและระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ของบริษัท
13. บันทึกกำรเข้ำออกงำนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน กำรท้ำงำนล่วงเวลำ กำรขำดและลำ
งำน
14. ข้อมูลประวัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้ำแหน่งงำน กำรเข้ำประชุม กำรให้ควำมเห็น กำรประเมินผล
กำรท้ำงำน กำรโยกย้ำยหน้ำที่ กำรเลื่อนต้ำแหน่ง กำรปรับอัตรำเงินเดือน
15. ข้อมูลกำรใช้งำนและกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ รหัสประจ้ำตัวพนักงำน รหัส
กำรเข้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส้ำ เร็จรูป ระบบงำน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบ
โครงข่ ำ ย อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบอี เ มล เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศของบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
16. ข้อมูลกำรขอใช้สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือกรณีต่ำง ๆ ใบค้ำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ใบค้ำ
ร้องสวัสดิกำรเงินกู้ สัญญำเงินกู้ และสัญญำค้ำประกันเงินกู้
17. ข้อมูลที่รวบรวมจำกกำรมีส่วนร่วม เช่ น กำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรตอบแบบส้ำรวจ กำรตอบ
แบบประเมิน
18. ข้ อ มู ล ที่ พ นั ก งำนเลื อ กจะแบ่ ง ปั น และเปิ ด เผยผ่ ำ นระบบ แอปพลิ เ คชั น เครื่ อ งมื อ
แบบสอบถำม แบบประเมิน และเอกสำรต่ำง ๆ ของบริษัท
19. ส้ำเนำเอกสำรที่สำมำรถใช้เพื่อระบุตัวตนของพนักงำน เช่น บัตรประจ้ำตัวประชำชน หนังสือ
เดินทำง เอกสำรอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ ทะเบียนรำษฎร์
20. รำยละเอียดของผู้ค้ำประกันกำรท้ำงำนเพื่อสำมำรถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
21. ข้อมูลเกี่ยวกับยำนพำหนะ ใบอนุญำตขับขี่ ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ยำนพำหนะ
22. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ้ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ ตำมสัญญำจ้ำงแรงงำน กำรดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิกำร
กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรงำนบุคคล ตลอดจนกำรดูแลพนักงำนหลังพ้นสภำพกำรเป็น
พนักงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ
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23. ข้อมูลที่เกี่ยวกับ กำรร้ องเรียน กำรร้องทุกข์ กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย ใบลำออก
หนังสือเลิกจ้ำง
***ทั้งนี้ หากพนักงานปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา
หรือเพื่อเข้าทาสัญญา อาจทาให้การปฏิบัติงานตามสัญญาและสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการหรือบริการที่บริษัท
จัดไว้ ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์
4. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
4.1 สำหรับผู้สมัครงำน
บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำนในทุกกรณี
4.2 สำหรับพนักงำน
4.2 (1) บริษัทฯ อำจมีควำมจ้ำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของ
พนักงำนเพื่อใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวตำมข้อ 2. ในกรณีดังต่อไปนี
ข้อมูลสุขภำพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจ้ำตัว ผลกำรตรวจร่ำงกำย หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย์ ประวัติ
กำรรักษำพยำบำล ประวัติกำรจ่ำยยำ ใบเสร็จค่ำรักษำพยำบำล ผลกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี เพื่อกำร
คุ้ ม ครองแรงงำนและกำรจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำลส้ ำ หรั บ พนั ก งำน กำรประเมิ น
ควำมสำมำรถในกำรท้ำงำนของพนักงำน รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องเพื่อศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
สุขภำพของพนักงำนในกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม
ข้อมูลชีวภำพ เช่น กำรเก็บตัวอย่ำงลำยนิวมือ เพื่อใช้ในกำรระบุและยืนยัน ตัวตนของพนักงำน กำรป้องกัน
อำชญำกรรม และกำรรักษำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท
ข้อมูลประวัติอำชญำกรรม ซึ่งจะเก็บจำกหลักฐำนที่พนักงำนน้ำมำแสดงหรือพนักงำนยินยอมให้ตรวจสอบ
จำกหน่วยงำนที่มีอ้ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย โดยเรำจะจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลดังกล่ำวตำมที่กฎหมำย
ก้ำหนด เพื่อส้ำหรับพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่และรักษำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบริษัท
ควำมเชื่อในลัทธิศำสนำ สัญชำติ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน เพื่อประกอบกำรจัดให้มีสิ่งอ้ำนวยควำม
สะดวก กิจกรรม และสวัส ดิกำรที่เหมำะสมกับพนักงำน รวมถึงเพื่อใช้ในกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนกำรดูแล
พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมตำมหลักสิทธิมนุษยชน
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวอื่น ๆ ตำมวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมำย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อ
ชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลในกรณีที่พนักงำนไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
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สำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของพนักงำน เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำน กำรประกันสังคม และสวัสดิกำรของพนักงำน
4.2 (2) ในกรณีที่จ้ำเป็น ที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของพนักงำน
โดยได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกพนักงำนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมที่กฎหมำยก้ำหนดไว้เท่ำนัน ทังนี
บริษัทจะใช้ควำมพยำยำมอย่ ำงดีที่สุดในกำรจัดให้ มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้ อง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
4.3 ข้อมูลของผู้คำประกันกำรทำงำน
บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ของผู้ค้ำประกันในทุกกรณี
5. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบจำกกำรถอนควำมยินยอม
5.1 ผู้สมัครงำนสำมำรถถอนควำมยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบำงอย่ำงได้โดย
วิธีกำรยื่นค้ำร้องขอใช้สิทธิผ่ำนทำง Email DPO@meecapital.co.th ได้ และต้องมีเอกสำรแนบ เพื่อพิจำรณำ
ดังนี
1.ฟอร์มค้ำร้องขอใช้สิทธิ
2.ส้ำเนำบัตรประชำชน (เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง)
5.2 ผู้ค้ำประกันกำรท้ำงำนของพนักงำน สำมำรถถอนควำมยินยอมที่ได้ให้กับบริษัท หรือปฏิเสธไม่ให้
ข้อมูลบำงอย่ำงได้โดยวิธีวิธีกำรยื่นค้ำร้องขอใช้สิทธิผ่ำนทำง Email DPO@meecapital.co.th ได้ และต้องมี
เอกสำรแนบ เพื่อพิจำรณำดังนี
1.ฟอร์มค้ำร้องขอใช้สิทธิ
2.ส้ำเนำบัตรประชำชน (เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง)
5.3 พนักงำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมของพนักงำนที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลำ ซึ่งกำรถอนควำมยินยอมนี
จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยที่พนักงำนได้ให้ควำมยินยอมไปแล้ว
5.4 หำกพนักงำนถอนควำมยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบำงอย่ำง อำจส่งผลให้ไม่
สำมำรถด้ำเนินกำรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บำงส่วนหรือทังหมดตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนีได้
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6. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนในระยะเวลำที่จ้ำเป็นตำมประเภทของวัตถุประสงค์
แต่ไม่เกิน 1 ปี
6.2 บริษัทเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนไว้ตลอดระยะเวลำที่เป็นพนักงำนของบริษัท เพื่อ
ปฏิบัติตำมสัญญำและตำมระยะเวลำที่จ้ำเป็นหลังจำกสินสุดกำรเป็นพนักงำนของบริษัทแล้ว
6.3 บริษัทเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกครอบครัวของพนักงำนไว้ตำมระยะเวลำที่จ้ำเป็ น เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อตอบสนองต่อสิทธิของพนักงำนในกำร
ได้รับสวัสดิกำรตำมข้อบังคับและระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคลของบริษัท
6.4 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนในระยะเวลำที่จ้ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ตำม
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมำยจะอนุญำตให้มีระยะเวลำกำรเก็บรักษำที่นำนขึน ใน
กรณีที่ไม่ส ำมำรถระบุ ร ะยะเวลำกำรเก็บ รั ก ษำข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลได้ชั ดเจน เรำจะเก็บรัก ษำข้ อมู ล ไว้ ต ำม
ระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุค วำมตำมกฎหมำยทั่วไปสูงสุด 10
ปี)
6.5 บริษัทเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้ำประกันกำรท้ำงำนของพนักงำนไว้ตลอดระยะเวลำที่เป็น
พนักงำนของบริษัท เพื่อปฏิบัติตำมสัญญำและตำมระยะเวลำที่จ้ำเป็นหลังจำกสินสุดกำรเป็นพนักงำนของ
บริษัทแล้ว
6.6 บริษัทจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด้ำเนินกำรลบหรือท้ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก้ำหนด
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจ้ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนัน
7. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
7.1 บริษัทเปิดเผยและแบ่ งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี เช่น ผู้ให้บริกำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลำกร กำรจ้ำงงำน กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรตรวจสอบ
ประวัติ กำรทดสอบคุณสมบัติและควำมสำมำรถ ระบบสำรสนเทศ สถำบันกำรเงิน คู่ธุรกิจ ผู้พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ บริษัทซอฟท์แวร์โปรแกรมส้ำเร็จรูป ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทประกันภัย บริษัทจัดกำรกองทุน
ส้ำรองเลียงชีพ หน่วยงำนของรัฐ และบุคคลอื่นที่จ้ำเป็นเพื่อให้เรำสำมำรถด้ำเนินธุรกิจและให้บริกำรแก่
พนักงำน รวมถึงด้ำเนินกำรใด ๆ ตำมวัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ระบุไว้ในนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตัวนี
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7.2 บริ ษัทจะก้ำหนดให้ ผู้ ที่ได้รั บ ข้อมูล มีมำตรกำรปกป้องข้ อมูล ของพนั กงำนอย่ำงเหมำะสมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเท่ำที่จ้ำเป็นเท่ำนัน และด้ำเนินกำรเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ้ำนำจโดยมิชอบ
8. มำตรกำรควำมปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเป็นสิ่งส้ำคัญส้ำหรับบริษัท จึงได้น้ำมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยทำงเทคนิคและกำรบริหำรที่เหมำะสมมำใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรสูญหำย กำร
เข้ำถึงกำรใช้หรือกำรเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรใช้งำนในทำงที่ผิด กำรดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และกำร
ท้ำลำยโดยใช้เทคโนโลยีและขันตอนกำรรักษำควำมปลอดภัย เช่น กำรเข้ำรหัสและกำรจ้ำกัดกำรเข้ำถึง เพื่อให้
มั่นใจว่ำบุคคลที่ได้รับอนุญำตเท่ำนันที่เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนและบุคคลเหล่ำนีได้รับกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับควำมส้ำคัญของกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
8.2 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ม ำตรกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ที่ เ หมำะสม เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรสู ญ หำย เข้ ำ ถึ ง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนัน และ
จะจั ด ให้ มี ก ำรทบทวนมำตรกำรดั ง กล่ ำ วเมื่ อ มี ค วำมจ้ ำ เป็ น หรื อ เมื่ อ เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นแปลงไปเพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม
8.3 บริษัทจะจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนที่มีหน้ำที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้
แน่ว่ำพนักงำนเข้ำใจ และตระหนักถึงหน้ำที่ควำมผิดชอบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมเป็น
ส่วนตัวเมื่อจัดกำรกับข้อมูลส่วนบุคคล
9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
พนักงำนมีสิทธิตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี
 ถอนควำมยินยอมที่พนักงำนได้ให้ไว้กับบริษัทเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
 ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน หรือขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำน
 แจ้งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัพเดท ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนตำมควำมเป็นจริง
 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูล ส่ ว น
บุคคลก้ำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
 ลบหรือท้ำลำย หรือท้ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด

455/9-11 ถนนพระรำม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2613-9040-7 โทรสำร : 0-2613-9519

MEE CAPITAL CO., LTD.

455/9-11, Rama 6 Rd., Petchchaburi, Ratchathewi
Bangkok, Thailand 10400 www.meecapital.co.th

 ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
 ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้ำงหรือผู้รั บจ้ำงของ
บริษัทฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล **ทังนี เรำจะพิจำรณำและ
แจ้งผลกำรพิจำรณำตำมค้ำร้องขอใช้สิทธิของพนักงำนโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เรำได้รับ
ค้ำร้องขอดังกล่ำว และสิทธิตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น เป็นไปตำมที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก้ำหนด
10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท มี แคปปิตอล จ้ำกัด สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 455/9-11 ถนน
พระรำมหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
10.2 กรณีที่ท่ำนมีข้อสอบถำมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: โปรดติดต่อเบอร์ 0-26139040
ต่อ 121 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
10.3 กรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี บริษัทจะประกำศนโยบำยควำมเป็น
ส่วนตัวฉบับใหม่ผ่ำนทำงเว็บไซต์นี ซึ่งท่ำนควรเข้ำมำตรวจสอบควำมเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว
เป็นครังครำว โดยนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกำศ

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

