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ประกำศ บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)
ของบริษัท มี แคปปิตอล จากัด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และกาหนดมาตรการในการบริหารจัดการการละเมิด สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 1 หลักกำรและวัตถุประสงค์
บริษัท มีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ได้มีการบัญญัติไว้ตามกฎหมายเฉพาะ บริษัทจึงได้จัดทานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับหลักการการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
มาตรการในการบริหารจัดการการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ข้อ 2 ขอบเขตกำรบังคับใช้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ที่ดาเนินการโดยบริษัท รวมถึงข้อมูลใด ๆ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ไปตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
ส าหรั บ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลที่ได้เก็บ รวบรวมไว้ก่อนที่ พระราชบั ญญัติ คุ้ มครองข้ อมูล ส่ ว นบุค คล พ.ศ. 2562
ใช้บังคับบริษัท จัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม และการดาเนินการอื่นที่ไม่ใช่
การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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ข้อ 3 คำจำกัดควำม

















“บริษัท” หมายถึง บริษัท มี แคปปิตอล จากัด
กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องจานวนหนึ่งซึ่งได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นนิติบุคคลเดียวสาหรับ
วัตถุประสงค์ด้านกฎหมายการบัญชีหรือภาษี กลุ่มประกอบด้วย บริษัท แม่ และบริษัท ย่อยหลายแห่งที่ บริษัท
แม่ถือหุ้นทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ เขตอานาจศาลส่วนใหญ่กาหนดกลุ่ม บริษัท ในลักษณะเดียวกัน แต่ผลลัพธ์
การทางานของการรวมกลุ่ม บริษัทที่จดทะเบียนแยกกันด้วยกันนั้นแตกต่างกันไปตามกฎหมายควบคุมในแต่ละ
ประเทศ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทมีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุ คคล ข้อมูลระบบ ข้อมูล
ที่ตั้ง คุกกี้
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพ
โปรไฟล์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (IP Address) พฤติกรรมการซื้อของ การเลือก
ของ และข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อมูลชีวภำพ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนาลักษณะ
เด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทาให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับ
บุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจาลองภาพใบหน้า ข้อมูลจาลองม่านตา หรือข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ
ข้อมูลสำธำรณะ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น ข้อมูลโปร
ไฟล์ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เมื่ อ มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล และรหั ส การเข้ า ระบบของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (social media
credential) เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line และรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อ
หรื อ เข้ า สู่ บ ริ ก ารใด ๆ ของบริ ษั ท เช่ น บั ญ ชี สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (social media account ID) สิ่ ง ที่ ส นใจ
(interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทาไว้ให้โดยผู้ให้บริการ
สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ที่มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
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ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กำรประมวลผลข้อมูล หมายถึง การดาเนินการใด ๆ ซึ่งกระทาต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้างเก็บรักษา เปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทาอื่นใดซึ่งทาให้เกิดความพร้อม
ใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจากัด การลบ หรือการทาลาย
แอพพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคาสั่งที่ใช้ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ทางานตามคาสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคชั่น (Application)
ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ
IP Address หมายถึง สั ญลั กษณ์เชิงหมายเลขที่กาหนดให้ แก่อุป กรณ์แ ต่ล ะชนิด เช่นคอมพิว เตอร์ หรือ
เครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร
คุกกี้ (Cookie) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัท ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับ
เข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว
Log หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา
วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของแอพพลิเคชั่น
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดทาข้อมูลนิรนามแล้ว
สำนักงำน หมายถึง สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลภำยนอก (Outsourcing) หมายถึง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งทาสัญญารับจัดการให้
ดาเนินการแทนในงานบางส่วน อันมีลักษณะที่เป็นงานประจาให้กับ บริษัท ทั้งที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่
จะดาเนินการในอนาคต โดยผู้ให้บริการอาจอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้
ข้อ 4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเฉพาะบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว หรือความ
สนใจส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยมีแหล่งที่มาและหลักการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
4.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
4.1.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น




ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์)
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (รวมถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น)
ข้อมูลคู่ค้า (รวมถึงเลขประจาตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ และอีเมล)
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ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัท ตัวอย่างเช่น การตอบแบบสอบถาม (Survey) ของบริษัท หรือ ข้อมูลในการกรอก
แบบฟอร์ม หรือข้อมูลระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือจากการตอบคาถามระหว่างการสนทนา หรือใน
การทาแบบสารวจ
ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการของบริษัท
ข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลให้เพื่อที่จะเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น งานแสดงสินค้า และกิจกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่กรอกใน “ ติดต่อเรา” (“Contact Us”) หรือในช่องทางอื่น
ใดที่คล้ายคลึงกัน
ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบในคอมพิวเตอร์ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์
หรือเครื่องมือ (IP Address) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
4.1.2 เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วน
บุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือการสอบถามจากบุคคลที่สาม โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับตั้งแต่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว รวมถึงจะ
ดาเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณี
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
4.2 หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
4.2.1บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายที่ได้แจ้ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เช่น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
สินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยบริษัทจะขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม
1) เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการ
จาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะจัดให้มี
มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3) เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดาเนินการตาม
คาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญา
4) เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
การใช้อานาจรัฐที่ได้รับมอบหมายให้แก่บริษัท
5) เป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่
4

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

ประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
4.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ว นบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้ งจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ทีบ่ ริษัทกาหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
4.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ
บริษัทได้คานึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวอย่างสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ 5 กำรใช้และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมีวัตถุประสงค์และหลักการดาเนินการที่สอดคล้องตามข้อ
4.2 หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็นอย่างจากัด ให้แก่
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เช่น
1) คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
2) หน่วยงานซึ่งดาเนินงานด้านข้อมูลเครดิต สินเชื่อ
3) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด สานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กรมบังคับคดี ศาล เป็นต้น
ข้อ 6 ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จาเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้


บริ ษัทจะเก็บ รวบรวมข้อมูล ของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เลิ กสั ญญา หรือตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 ประมวลรัษฎากร



บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะเท่าที่จาเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งไว้ใน ข้อ 4
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ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อ
ต้องเข้าทาสัญญากับบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน และจะแจ้งผลกระทบหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูล
แก่บริษัท



บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งที่มาอื่นที่ไม่ใช่ของท่านโดยตรง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้แจ้งท่าน
ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งที่มาอื่นภายใน 30 วัน และได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว หรือ
เป็นการเก็บรวบรวมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26

ข้อ 7 กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ
ในกรณีที่ บ ริ ษัท มีการส่ งหรื อโอนข้อมูล ส่ ว นบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดาเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่ า
ประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ การส่งโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ 8 สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิใน
การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
สิทธิในการรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล และรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิธีการที่บริษัทรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน และเหตุผลที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลของท่าน โดยทั่วไปท่านจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของตนเองโดยสามารถแจ้งให้บริษัททาสาเนาข้อมู ลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงมีสิทธิให้บริษัทเปิดเผยการ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมสิทธิ์ในการขอลบข้อมูล ทาลายข้อมูล
หรือทาให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี สิทธิในการ
ขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์
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3) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุ คคล (Right to Data Portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี สิ ทธิ ข อรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากบริษัท ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
4) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี สิทธิในการเพิก
ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้ให้ ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลา
อย่างไรก็ดีการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการวิจัยด้านสถิติ
6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่างรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้
ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องหรือขอให้ระงับการใช้แทนการลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือในระหว่างการ
พิสูจน์ของบริษัทเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัท ลบหรือทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของตน หากพบว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมแล้ว และบริษัทไม่มี
อานาจที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้ สิทธิคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือในกรณีที่การประมวล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ดี บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
กาหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
การใช้สิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไ ม่เกิน 20 ปีหรือเป็นคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถการใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครอง
ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ที่มีอานาจกระทาการแทนผู้เยาว์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วแต่กรณี
บริษัทจะจัดให้มีช่องทาง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดาเนินการยื่นคาร้องขอ
ดาเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธคาร้องขอข้างต้น บริษัทจะต้องแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
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ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล เมื่อบริษัทปฏิเสธคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน และ
ท่านเห็นว่าการปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลสมควร หรือเมื่อบริษัทไม่ได้ตอบรับคาร้องของท่านภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้อ 9 กำรรักษำควำมปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกัน
ข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันการทาลาย การสูญหาย
เสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยอุบัติเหตุหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังรวมถึงป้องกันการใช้ การเปิดเผย หรือ
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น จากัดกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จากัดประเภท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ กาหนดมาตรการทางวินัยกรณีมีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบ เป็นต้น
ในกรณีที่บริษัทให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุ ค คลของเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแทนบริ ษั ท เช่ น การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง สถิ ติ บริ ษั ท จะก าหนดให้ ห น่ ว ยงานหรื อ
บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรั กษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลั บ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุค คล
รวมถึงป้องกันมิให้นาข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการอื่น ใดโดยไม่มีอานาจ หรือโดยขัดต่อ
กฎหมาย
ข้อ 10 กำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำย
บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือ
เมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีนัยสาคัญ
ข้อ 11 ช่องทำงกำรติดต่อ
“บริษัท” ถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากท่านมี
คาถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท มี แคปปิคอล จำกัด จำกัด ที่อยู่ 455/9-11 ถนนพระรามที่หก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร และ สาขาที่ทาการทุกแห่ง
11.1 Hotline เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-9040-51 แฟกซ์ : 0-2613-9519, 0-2613-9056
อีเมล : info@meecapital.co.th
11.2 หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ: นางสาว ม่านฟ้า อินทรนาค ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
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หมายเลขโทรศั พ ท์ : 0-2613-9040-51 ต่ อ 127,126 แฟกซ์ : 0-2613-9519, 0-2613-9056
E-mail : DPO@meecapital.co.th
ข้อ 12 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ต่อกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและกำรขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล
1. บริษัทได้ดาเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เป็นผู้รับผิดชอบระบบบริหารจัดการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกาหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบภายใน รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามที่ระบบกาหนด และรายงานให้ผู้บริหารทราบตามระเบี ยบปฏิบัติการทบทวนระบบบริหาร
จัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท มี แคปปิตอล จากัด มีหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบทุกเหตุการณ์
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดาเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม บรรเทาผลกระทบ
และป้องกันเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีที่สมควรตามสภาพและความร้ายแรงของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
และสานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
3. การอบรม
3.1. เพื่อให้ พนั กงานทุกคนของบริ ษัทได้รับข้อมูล ที่เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้
พนักงานได้รับทราบและตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.2. พนักงานบริษัทซึ่งมีหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับการอบรมและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดตามระเบียบการพัฒนาอบรมพนักงานตามระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท
กาหนด
ข้อ 13 กระบวนกำรร้องเรียนและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
1. เจ้าของข้อมูลซึ่งเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทที่กาหนด และมีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิของตน สามารถยื่นคาร้องต่อเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) หรือเจ้าพนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลโดยตรง ได้โดยผ่านจดหมายหรืออีเมล์
2. พนักงานของบริษัทซึ่งเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยยังไม่เหมาะสม สามารถ
ขอใช้สิทธิของตนได้ที่ DPO
3. บุคคลผู้รับคาร้องจะพิจารณาเพื่อที่จะส่งคาร้องต่อไปยังเจ้าพนักงานคุ้มครองข้อมูลเพื่อการพิจารณาตามที่เห็น
ว่าเหมาะสมก็ได้
4. DPO จะต้องตอบสนองต่อคาร้องโดยไม่ชักช้าและไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
5. ในกรณีที่ผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาของ DPO ผู้ร้องสามารถอุทธรณ์การพิจารณาต่อเจ้าพนักงานคุ้ มครอง
ข้อมูลต่อไป
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ข้อ 14 ควำมรับผิดชอบ
บริษัทและ/หรือพนักงานที่ทาการละเมิดกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 77 ถึง
มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเป็นการกระทาที่ผิดวินัยของบริษัท
(DPO) เป็นผู้รับผิดชอบระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกาหนดระเบียบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
(นายณัฐพล ขจรวุฒเิ ดช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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