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ประกาศแจ้ งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
บริษัท มี แคปปิ ตอล จากัด

บริ ษทั มี แคปปิ ตอล จำกัด (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ” หรื อ “เรำ”) ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งกับ
กำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ำ คู่ ค้ำ บุ ค คลที่ สั ม พัน ธ์ กัน พัน ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ ผู ้ใ ช้แ ละผู ้รั บ
ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ำร ผู ้เ ข้ำ ชมเว็บ ไซต์ รวมทั้ง แอปพลิ เ คชัน ต่ ำ ง ๆ ตลอดจนช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรอื่น
ของบริ ษทั มี แคปปิ ตอล จำกัด (ซึ่ งรวมเรี ยกว่ำ “ท่ำน”) และเพื่อให้ท่ำนมัน่ ใจได้ว่ำเรำจะให้ควำมคุม้ ครอง
และปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เรำ
จึงได้ออกประกำศแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ข้ นึ เพื่อแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่ำนทรำบรำยละเอียด
กำรด ำเนิ น กำรกับ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลไม่ว่ ำ จะเป็ นกำรเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย (รวมเรี ย กว่ ำ “กำร
ประมวลผล”) ซึ่ งอำจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงสิ ทธิ ในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน และช่องทำง
กำรติดต่อเรำ
1. ขอบเขตในการบังคับใช้
ภำยใต้ ป ระกำศแจ้ง เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลฉบับ นี้ บริ ษ ัท เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
บุคคลภำยนอกที่บริ ษทั มีควำมสัมพันธ์ ดว้ ย ซึ่ งรวมถึงกำรดำเนินธุรกรรมทั้งในปั จจุบนั และในอนำคต และ
บุคคลภำยนอกผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั มีกำรเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนตำมลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจตำมปกติของบริ ษทั หรื อในกำรเสนอผลิตภัณฑ์ และบริ กำร เช่น บริ กำรสิ นเชื่อ บริ กำร
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล บริ กำรเช่ำซื้ อ บริ กำรเช่ำซื้ อแบบลีสซิ่ ง บริ กำรนำยหน้ำประกันภัย เป็ นต้น (รวมเรี ยกว่ำ
“ผลิตภัณฑ์และบริ กำร” ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่บุคคลภำยนอกสมัครหรื อขอใช้
บริ กำรจำกบริ ษทั ซึ่งรวมถึง
1.1 ลูกค้ำบุคคลธรรมดำ รวมทั้งผูป้ ระกอบกำรร้ำนค้ำซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำ
1.2 คู่คำ้ และผูใ้ ห้บริ กำรซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำ
1.3 กรรมกำร ผูแ้ ทน ผูถ้ ือหุ้น ตัวแทน ลูกจ้ำง พนักงำน และบุคคลอื่นใดที่มีฐำนะอย่ำงเดียวกัน (รวม
เรี ยกว่ำ “บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กนั ” ของ
(ก) นิติบุคคลและบริ ษทั ในเครื อที่เป็ นลูกค้ำของบริ ษทั รวมถึงผูป้ ระกอบกำรซึ่งเป็ นนิติบุคคล
(ข) พันธมิตรทำงธุรกิจของบริ ษทั (เช่น บริ ษทั ประกันภัย ตัวแทนของสถำบันกำรเงิน)
(ค) คู่คำ้ หรื อผูใ้ ห้บริ กำรซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคล รวมทั้งนิ ติบุคคลอื่นใดที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ให้แก่บริ ษทั
(ง) บริ ษทั ในเครื อและนิ ติบุคคลอื่นที่เข้ำร่ วมหรื อมุ่งหวังจะเข้ำร่ วมหรื อเกี่ยวข้องกับโครงกำร
กับบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะเกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ เช่น ผูส้ นใจเข้ำร่ วมโครงกำรธุรกิจหรื อผูเ้ ข้ำร่ วม
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โครงกำรธุรกิจ ผูส้ นใจเข้ำร่ วมลงทุนหรื อผูร้ ่ วมลงทุน ตัวแทนหรื อนำยหน้ำในกำรจัดหำสิ นค้ำหรื อบริ กำร
ให้แก่ บริ ษทั และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลธรรมดำที่เกี่ ยวข้อ งหรื อ เป็ นตัวแทนของนิ ติบุคคลนั้น เช่ น
ผูบ้ ริ หำร กรรมกำร พนักงำน ตัวแทน ผูแ้ ทน หรื อ บุคคลธรรมดำอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่ วนบุคคล
ปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริ ษทั กับนิติบุคคลนั้น
โดยในประกำศฉบับนี้ให้เรี ยกบุคคลตำม (ข) (ค) และ (ง) รวมกันว่ำ “พันธมิตรทำงธุรกิจ”
1.4 ผูใ้ ช้และผูร้ ับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
1.5 บุคคลผูเ้ ข้ำชมเว็บไซต์และผูใ้ ช้เว็บไซต์ของบริ ษทั รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือ ถื อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และช่องทำงกำรสื่ อสำรอื่น
1.6 บุคคลอื่นใดที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ผูค้ ้ำประกันซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำ ผูต้ อบแบบสอบถำม เป็ นต้น)
ข้อ (1) ถึง (6) รวมเรี ยกว่ำ “ท่ำน”
2. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
2.1 ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคล
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งระบุตวั บุคคลได้หรื อสำมำรถทำให้ระบุ
ตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ หำกมีข้อมูลอื่นใดที่สำมำรถรวมเข้ำกับข้อ มูลของท่ ำนได้ หรื อ มีกำรใช้ข้อ มูล อื่ น ใด
เพื่อจัดทำข้อมูลประวัติบุคคล บริ ษทั จะถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั อำจเก็บรวบรวม
หรื อ ได้ม ำซึ่ งข้อ มู ล ประเภทต่ ำ ง ๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ งอำจรวมถึ ง ข้อ มู ล ของท่ ำ น ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กับ บริ บ ท
ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนกับบริ ษทั และประเภทเจ้ำของข้อมูลของท่ำน
(1) ในกรณีที่ท่านเป็ นบุคคลธรรมดา
ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลชื่อและชื่ออักษรย่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลที่ระบุชื่อเรี ยก ชื่อที่ใช้เพื่อเรี ยกหรื อกล่ำวถึง ท่ำน เช่น คำนำหน้ำ ชื่อ ตัว
อักษรย่อจำกชื่อตัว ชื่อกลำง นำมสกุล นำมสกุลเดิมก่อนสมรส นำมแฝงหรื อชื่อ
ที่เคยใช้ รวมทั้งลำยมือชื่อ
รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่ำน เช่น อำยุ วันเดือนปี เกิด เพศ ส่ วนสู ง
น้ ำ หนัก สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวนบุตร สั ญ ชำติประเทศที่เ กิ ด ควำมเป็ น
พลเมือ งและสถำนภำพ รำยละเอียดเกี่ ยวกับกำรเกณฑ์ทหำร ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ
กิจกรรมยำมว่ำงและควำมสนใจ ภำพถ่ำย ทักษะในกำรใช้ ภำษำ รำยละเอียดกำร
เดินทำง บันทึกเสียง ผลกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและควำมชื่นชอบ
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รายละเอียดและตัวอย่าง

รำยละเอียดในกำรติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่ทำงไปรษณียข์ องบ้ำนหรื อที่ทำงำน ที่
อยู่ส ำหรับกำรติดต่อ หมำยเลขโทรศัพท์ ที่บ้ำนหรื อที่ทำงำน อีเ มล หมำยเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อผูใ้ ช้งำนที่ใช้ในสื่ อสั งคม ออนไลน์ ข้อมูลทะเบียนบ้ำน
ประเภทที่พกั อำศัย (เช่น เป็ นเจ้ำบ้ำน บ้ำนพักสวัสดิกำร บ้ำนเช่ำ รวมทั้งค่ำเช่ำ)
แผนที่แสดงที่ต้งั ของที่อยู่อำศัยและทีท่ ำงำน
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำและกำรทำงำนของท่ำน เช่น วุฒิกำรศึกษำและกำรเข้ำ
ข้อมูลการศึกษา
ศึกษำ ผลกำรศึกษำ ใบอนุญำต สมำชิกภำพกับองค์กรวิชำชีพ (เช่น สมำชิกสภำ
ทนำยควำม สมำชิกวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน สถำนภำพกำรจ้ำงงำน และประวัติ กำรจ้ำงงำน
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
ของท่ำน เช่น อำชี พ ยศ ตำแหน่ ง หน้ำที่ก ำรงำน หมำยเลข ทะเบียนนำยจ้ำง
หมำยเลขบัตรเครดิต หรื อ บัตรเดบิตขององค์ก ร สถำนภำพใบอนุ ญ ำตทำงำน
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรอนุญำตทำงำน ข้อมูลกำรตรวจสอบบุคคลอ้ำงอิงและ
ประวัติควำมเป็ นมำ (ไม่นับรวม ประวัติอำชญำกรรม) หมำยเลขประจำตัวผูเ้ สีย
ภำษี หมำยเลขประจำตัวพนักงำน ข้อเรี ยกร้องประกันภัย เงินทดแทนแรงงำน
ประวัติ ก ำรจ้ำงงำน (รวมถึ ง รำยละเอี ยดเกี่ ย วกับ เงิน เดื อ น กำรเข้ำ งำน และ
ผลประโยชน์ต่ำงๆ) วันที่ว่ำจ้ำงให้ทำงำน กำรบอกเลิก จ้ำง ทรัพย์สิ นที่อ ยู่ใน
ควำมครอบครองของพนักงำน สถำนที่ทำงำนเดิม บริ ษทั ที่ท่ำนทำงำนหรื อได้รับ
กำรว่ำจ้ำง หรื อ บริ ษัทที่ ท่ำนถือ หุ้น กำรประเมินต่ำง ๆ (กำรประเมินผลกำร
ท ำงำนและควำมเป็ นไปได้ ) รวมถึ ง กำรประเมิ น ทำงเทคโนโลยี กำรใช้
เทคโนโลยี ต่ำง ๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล)
ข้อมูลในการระบุตัวตนที่หน่ วยงานภาครั ฐออก หมำยเลขหรื อ รำยละเอียดที่ห น่ ว ยงำนภำครัฐออกให้ ท่ำนใช้ระบุตัว ตน เช่น
หมำยเลขบัตรประจำตัว ประชำชน หมำยเลขใบอนุญ ำตขับรถ ประเภทข้อ มูล
ให้
ส่ ว นบุค คล รำยละเอียดและตัว อย่ำ ง หมำยเลขใบอนุ ญ ำตกำรประกอบกำร
หมำยเลขทะเบี ย นยำนพำหนะ หมำยเลขใบอนุ ญ ำตกำรประกอบวิ ช ำชี พ
หมำยเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขทะเบียนคนต่ำงด้ำว รำยละเอียดทะเบียนบ้ำน
หมำยเลขประจ ำตัว ผูป้ ระกันตน / ประกันสั งคม หมำยเลขประจ ำตัว อื่นใดที่
หน่วยงำนภำครัฐออกให้
ข้อมูลทำงกำรเงิน สถำนภำพ และประวัติทำงกำรเงินของท่ำน เช่น
ข้อมูลทางการเงินและการทาธุรกรรม
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบประวัติ หมำยเลขบัญชีที่ใช้กบั สถำบัน
กำรเงิน ชื่อสถำบันกำรเงิน (รวมทั้งบริ ษทั บัตรเครดิต) ประวัติกำร
ทำธุรกรรมทำงกำรเงิน ประวัติสินเชื่อ รำยละเอียด เกี่ยวกับธนำคำร
ที่ใช้ กำรลงทุ น เงินฝำก ประวัติก ำรเรี ยกร้อ งค่ ำ สิ นไหมทดแทน
รำยได้ / เงินเดือน / ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริ ก ำร / เงินชดเชยอื่นๆ
กำรหักเงินเดือนลูกจ้ำงตำมข้อกำหนดของกฎหมำย กำรหักเงินเดือน
ลูกจ้ำงตำมควำมสมัครใจ กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ
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▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

ผลประโยชน์ กำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ กำรให้ เ ปล่ ำ กำรให้ เ งิ น
สนับสนุน) ข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ของ ครัวเรื อน
แหล่งที่มำของรำยได้ ขนำด / องค์ประกอบครัวเรื อน ข้อมูล เกี่ยวกับ
ยำนพำหนะหรื อ ทรัพ ย์สิ น โบนัส รำยละเอียดที่ ป รำกฏในแบบ
รำยกำรแสดงเงินได้ภำยในประเทศ บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ภำยถ่ำย
สิ นทรัพย์ในระหว่ำงกำรลงพื้ นที่เพื่อ ตรวจเยี่ยม วงเงินค้ ำ ประกัน
สู งสุ ดและจำนวนงวดชำระ ประเทศซึ่ งเป็ นแหล่งที่มำของรำยได้
กระแสเงินสดในบัญชีธนำคำร หนังสื อรับรองจำกธนำคำร วงเงิน
สิ นเชื่อ หนังสื อค้ ำประกันของธนำคำร รำยละเอียดเกี่ยวกับหนี้สิน
วัตถุประสงค์ในกำรเปิ ดบัญ ชี ธนำคำร แหล่งที่มำของเงินฝำก งบ
กำรเงิน วัตถุประสงค์ของกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรื อกำรเข้ำ
ทำธุรกรรม กำรลงทุน เงินฝำก
ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทำงกำรเงินและควำมเหมำะสมด้ำนกำรลงทุ น
และกำรทำธุรกรรม
รำยละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์รวม ระยะเวลำในกำรพักอำศัยอยู่ในที่
อยู่ ปั จ จุ บัน หนี้ สิ น ทำงกำรเงิ นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สถำนที่ พ ัก อำศัย /
ยำนพำหนะตำมที่ปรำกฏในคู่มือกำรจดทะเบียนยำนพำหนะ
หลักประกัน รำยละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่ท่ำนมีกบั บุคคลอื่น ทั้งใน
ฐำนะที่เ ป็ นผู ใ้ ห้กู้และผู ก้ ู้ รวมทั้งรำยละเอียดหลักประกันที่ได้มำ
และจำหน่ำยไป ได้แก่ สังหำริ มทรัพย์และอสังหำริ มทรัพย์ ตลอดจน
กรรมสิทธิ์ และกำรประเมินค่ำหลักประกันดังกล่ำว
วัตถุประสงค์ในกำรสมัครขอสินเชื่อ กำรชำระเงินดำวน์ ระยะเวลำ
กำรชำระเงินดำวน์วงเงินกูอ้ ตั รำดอกเบี้ย
ข้อมูลและประวัติกำรทำธุรกรรม เช่น ประวัติกำรซื้อของท่ำน (กำร
ซื้อ / เช่ำ / คืน สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ กำร เงินค่ำเช่ำ ผลประโยชน์
ตอบแทน) ที่อยู่ในกำรจัดส่ งใบแจ้งยอดชำระ ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลที่
ปรำกฏอยู่ในใบเรี ยกเก็บเงิน บันทึกคำสั่ง รำยละเอียดกำรทำรำยกำร
และรำยละเอียดของคู่สัญญำ
ข้อ มูล เกี่ ยวกับกำรประกันภัย เช่น เบี้ ยประกันในปั จ จุ บัน วงเงิน
คุ ้ม ครองตำมสั ญ ญำประกัน ภัย ประวัติ ก ำรเรี ย กร้ อ งค่ ำ สิ นไหม
ทดแทน หมำยเลขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภำคบังคับ (Compulsory
Third Party Insurance)
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ต้ งั เช่น แผนที่แสดงที่ต้ งั บ้ำนพัก/ ที่ทำงำน /
ทรัพย์สิ นที่เ ป็ นหลัก ประกัน ภำพถ่ำยแสดงที่ต้ ังสถำนที่ประกอบ
ธุรกิจ รำยละเอียดเกี่ยวกับบ้ำน (เช่น ทะเบียนบ้ำน)
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รำยละเอียดบัตรเครดิตของท่ำน เช่น จำนวนบัตรเครดิตที่ถือ หมำยเลขบัตร /
บัตรเดบิต ชื่อผูถ้ ือบัตร วันหมดอำยุ หมำยเลข CVV หมำยเลข CVC2 หมำยเลข
CID รหัสประจำตัว รหัส Sort Code วันที่ออกบัตร ธนำคำรผูอ้ อกบัตร ประเภท
บัตร
ข้อมูลของท่ำนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งฉบับเดิมและปัจจุบนั รวมทั้งข้อ
ตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูร้ ับประกันภัย หมำยเลขกรมธรรม์ ประเภท
กรมธรรม์ (เช่น ประกันชี วิต ประกันสุ ข ภำพ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย
ทรัพย์สิ น ประกันภัยกำรเดินทำง และประกันภัยส ำหรับกำรประกอบธุ รกิจ)
วงเงินคุม้ ครอง และวงเงินสู งสุ ด โอกำสเสี่ ยงภัย หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อ
เรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอำประกัน (เช่น บ้ำน
ยำนพำหนะ) ข้อ มูล เกี่ ยวกับกำรขับขี่ รำคำและจ ำนวน หมำยเลขกรมธรรม์
ประกันภัย หมำยเลขนำยหน้ำ เงื่อนไข (หำกมี) ประวัติกำรชำระเงินและกำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้ำ งบกำรเงิน ภำษี รำยได้ และ
บันทึกกำรผิดนัด
ข้อ มูล เกี่ ยวกับควำมสั มพันธ์ทำงสังคมของท่ำน เช่น สถำนภำพทำงกำรเมือง
ควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำร ฝ่ ำยจัดกำร และบุคคลผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
ควำมสัมพันธ์กบั นิติบุคคลอื่น (เช่น เป็ น กรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำรจัดกำร ผูถ้ ือหุ้น)
และควำมสัมพันธ์อื่น)
รำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่บริ ษทั ให้บริ กำรแก่ท่ำน เช่น
▪ กำรเปิ ดใช้งำนบัญ ชี กำรติดต่อ และสื่ อ สำรกับท่ำนเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร (รวมทั้งแจ้งเตือ นท่ำนให้ทรำบเมื่อมี
กำรเปลี่ ย นแปลง กำรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ นปั จ จุ บัน กำร
ปรั บ เปลี่ ย น หรื อ กำรแก้ไ ขผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ำรอื่ น กำร
ติดตำมผลเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรกำรแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำรต่อ
อำยุผลิตภัณฑ์ประกันภัย) กำรออกและส่งมอบบัญชี บัตร เช็ค
หนังสื อ รับรอง หรื อ เอกสำรอื่นใดที่เ กี่ยวข้อ งกับผลิตภัณฑ์
และบริ กำรให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำจะอยู่ในรู ปแบบใด กำรให้บริ กำร
แก่ ท่ ำ นอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง รำยละเอี ย ดสั ญ ญำ (เช่ น วัน ที่ ข อง
สัญญำ)
รำยละเอียดเกี่ยวกับยำนพำหนะหรื อหลักประกันของท่ำน เช่น รำคำประเมิน /
ต้นทุนที่มีกำรประเมินค่ำ ยี่ห้อยำนพำหนะ ปี ที่ผลิต ปี ที่จดทะเบียน หมำยเลข
ทะเบียนยำนพำหนะ จังหวัดที่จดทะเบียน หมำยเลขตัวถัง หมำยเลขเครื่ องยนต์
บันทึกเลขไมล์และภำระหนี้ สินใดที่ติดมำกับยำนพำหนะ และ/หรื อ รำยละเอียด
อื่นตำมเอกสำรทะเบียน (เช่น แรงม้ำ / ซีซี)
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ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลออนไลน์ ข้ อมูลเชิง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลออนไลน์ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่ำนอุปกรณ์
ของท่ำน เช่น
เทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์
▪ กำรระบุ พิ ก ัด ข้อ มู ล กำรเข้ำ ถึ ง สื่ อ เสี ย ง / ภำพวิ ดี ทัศ น์ /
ภำพถ่ำย / กล้อง ข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลบันทึกกำรโทร สมุดบัญชี
รำยชื่ อ ผู ้ติ ด ต่ อ / ที่ อ ยู่ ข ้อ ควำมหรื ออี เ มล (เนื้ อ หำอี เ มล)
หมำยเลขประจำตัวเครื่ อง (Unique Device Identifier: UDID)
ที่อยู่ไอพี (IP Address)
▪ ข้อ มูล เกี่ ยวกับพฤติก รรมกำรใช้งำนเว็บไซต์ / กำรติดตำม
กิ จ กรรม กำรใช้ง ำนเว็บ ไซต์ (Clickstream / online website
tracking) ประวัติ กำรสื บค้น ประเภทของกำรเข้ำชมเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ของผูใ้ ช้งำน (เช่น หน้ำเว็บไซต์และ
เนื้ อ หำที่ คุ ณ เข้ำ ชม เวลำที่ ใ ช้ บ นหน้ำ เว็บ ไซต์ข องบริ ษัท
คุ ณลัก ษณะ (Features) ที่ใช้ จ ำนวนครั้งในกำรเข้ำเยี่ ย มชม
เว็บไซต์ แม้ว่ำบริ ษทั ไม่ทรำบตัวตนของผูใ้ ช้งำนก็ตำม คุก กี้
หรื อเทคโนโลยีอื่นใดที่มีล ักษณะคล้ำยคลึงกัน ภำษำที่ใช้ใน
กำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์
▪ ข้อ มูล ประจ ำตัวในกำรล็อกอินรหัส ที่ใช้ เพื่อ ควำมปลอดภัย
รหัส กำรเข้ำถึงหรื อรหัสผ่ำน ชื่อบัญชีผูใ้ ช้งำน รหัสผ่ำนเข้ำ
ใช้บญั ชี หมำยเลข PIN รำยละเอียดกำรเข้ำถึง เวลำที่ใช้ในกำร
เข้ำถึง ข้อควำม SMS
▪ กำรโฆษณำของบริ ษทั หน้ำเว็บไซต์ที่ท่ำนใช้คลิกลิงก์ เพื่อใช้
บริ ก ำรออนไลน์ข องบริ ษัท (เช่น Referrer URL) เวลำ และ
ควำมถี่ที่ท่ำนใช้บริ กำรออนไลน์ของบริ ษทั Crash Report และ
เทคโนโลยี อื่ น บนอุ ป กรณ์ ก ำรสื่ อ สำรที่ ท่ ำ นใช้เ พื่ อ เข้ำถึง
แพลตฟอร์ม
▪ ข้อมูลไร้โครงสร้ำง กำรระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID)
รุ่ นของเครื่ องมื อ สื่ อ สำร ข้ อ มู ล ในอุ ป กรณ์ MID (เช่ น
หมำยเลข ประจ ำตัว ที่แอปพลิเ คชัน LINE สร้ำงขึ้น ซึ่ ง มิใช่
ร หั ส ป ร ะ จ ำ ตั ว LINE) ร หั ส ส ำ ห รั บ ก ำ ร ส่ ง ค ำ ต อ บ
แบบสอบถำมผ่ ำนทำง แอปพลิ เ คชัน LINE บัญ ชี ผูใ้ ช้แ อป
พลิเคชัน บัญชีผใู ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google Facebook
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ควำมชื่นชอบ มุมมอง ข้อซักถำม และควำมคิดเห็นของ
ท่ำน เช่น พฤติกรรมกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ ท่ำนสนใจ ข้อมูลอื่นใดที่
ข้อซักถาม และความคิดเห็น
ท่ำนเลือกที่จะส่ งให้แก่บริ ษทั (รวมถึงกำรส่ง ข้อมูลผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์
หรื อ กำรส ำรวจควำมคิ ด เห็ นออนไลน์ ) ควำมคิ ด เห็น ข้อ ติ ช ม ข้อ ร้ อ งเรี ยน
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รายละเอียดและตัวอย่าง

คำแนะนำ คำตอบแบบสำรวจควำมคิดเห็น ข้อซักถำมและข้อมูลที่ท่ำนสมัครใจ
ให้ในระหว่ำงที่ มีกำรติดต่อสื่ อสำรด้ำนกำรตลำดหรื อกำรสื่ อสำรเกี่ยวกับกำร
บริ ก ำรลู ก ค้ำ รวมทั้ง ข้อ มู ล ของท่ ำ นที่ เ ปิ ดเผยอยู่ บ นชื่ อ ผู ้ใ ช้ ง ำน สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ของท่ำน
ข้ อมูลบันทึกการติดต่ อระหว่ างท่ านกับ บริ ษั ท ข้อมูลบันทึกกำรติดต่อระหว่ำงท่ำนกับบริ ษทั เพื่อใช้ประกอบกำรให้บริ กำร เช่น
ข้อมูลบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ระหว่ำงท่ำนกับบริ ษทั บันทึกข้อมูลเสียง
เพื่อใช้ ประกอบการให้ บริการ
บันทึกกำรใช้โทรศัพท์ / ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หมำยเลขประจำเทอร์มินอล
(Terminal ID) ข้อ มูล ซึ่ งอยู่ภำยใต้ฟังก์ชัน Litigation Holds หรื อ กระบวนกำร
eDiscovery ข้อมูลที่ตอ้ งเก็บรักษำเพื่อประโยชน์ในกำรฟ้องร้องดำเนินคดี
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อนของท่ำน เช่น ข้อมูลประวัติอำชญำกรรม
ข้อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีความละเอียดอ่อน
ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ข้อมูลควำมพิกำร ข้อมู ลชีวภำพ (เช่น ข้อมูลภำพจำลอง
ใบหน้ำ ข้อ มูล จ ำลองลำยนิ้ วมือ) บริ ษัทอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่มี
ควำมละเอียดอ่อ นของท่ำนตำมที่ระบุเอำไวข้ำงต้นตำมวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั
กำหนด

(2) ในกรณีที่คุณเป็ นบุคคลที่สัมพันธ์ กัน
ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลที่ใช้ ระบุตัวตน

ข้อมูลในกำรติดต่อของท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน เช่น ชื่อตัว ชื่อกลำง นำมสกุล อำยุ
ข้อ มูล เกี่ ยวกับ กำรจ้ำงงำน หมำยเลขประจ ำตัว ที่ ท ำง
รำชกำรออกให้ (เช่น หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
หมำยเลขใบอนุ ญ ำตขับ รถ หมำยเลขใบอนุ ญ ำตกำร
ประกอบวิชำชี พ หมำยเลขหนังสื อเดินทำง หมำยเลข
ทะเบี ย นคนต่ ำ งด้ ำ ว หมำยเลขประจ ำตัว ผู ้เ สี ย ภำษี
หมำยเลขประจำตัวผูป้ ระกันตน) ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
งำน (เช่น ตำแหน่ง หน้ำที่งำน อำชีพ ชื่อตำแหน่ง บริ ษทั
ที่ท่ำนทำงำนหรื อได้รับกำรว่ำจ้ำง หรื อบริ ษทั ที่ ท่ำนถือ
หุ้น) สัญชำติ ลำยมือชื่อ
ข้อ มูล ในกำรติดต่อ ของท่ ำนผ่ำ นช่อ งทำงต่ ำง ๆ เช่น
หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เลขประจำตัวบัญชีผใู ้ ช้สื่อ
สังคมออนไลน์ หมำยเลขประจำตัว กำรสนทนำ (Chat
ID) ที่อยู่อำศัย
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หำกท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลของท่ำนแก่บริ ษทั บริ ษทั อำจไม่สำมำรถดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรให้แก่ท่ำนตำมคำขอ หรื ออำจไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่บำงประกำรที่ บริ ษทั มีต่อท่ำน หรื อ อำจไม่
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริ ษทั ได้
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอก
หำกท่ำนมีกำรให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริ ษทั ท่ำนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรแจ้ง
รำยละเอียดตำมประกำศฉบับนี้ ให้บุคคลดังกล่ำวทรำบ ตลอดจนกำรขอควำมยินยอมจำกบุคคลนั้น (หำก
เป็ นกรณี ที่ต้อ งได้รับควำมยินยอม) นอกจำกนี้ ท่ำนมีหน้ำที่ดำเนิ นกำรใด ๆ เพื่อ ให้ บริ ษทั สำมำรถเก็ บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูล ส่ วนบุคคลของบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมำยตำมที่ระบุไว้ใน
ประกำศฉบับนี้ ตัวอย่ำงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมี ดังต่อไปนี้
➢ ชื่ อ นำมสกุ ล อำยุ เพศ ที่อ ยู่ไ ปรษณี ย์/ ที่อ ยู่อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขบัตร
ประจำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสื อเดินทำง
➢ เอกสำรทำงกำรเงิน เงินเดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำน (เช่น ตำแหน่ง หน้ำที่กำรงำน
อำชีพ บริ ษทั ที่ทำงำน หรื อที่บุคคลนั้นได้รับกำรว่ำจ้ำง หรื อที่บุคคลนั้นถือหุ้น)
➢ ควำมสั ม พัน ธ์ กับ กรรมกำร ผู ้บ ริ หำร และบุ ค คลผู ้มี อ ำ นำจควบคุ ม ของบริ ษ ัท
ควำมสัมพันธ์กบั นิติบุคคลอื่น (เช่น กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้น) ข้อมูลของบุคคลที่มี
อำนำจควบคุมกำรทำรำยกำรต่ำง ๆ ตลอดจนผูร้ ับโอน ผูร้ ับประโยชน์ ข้อ มูลเกี่ยวกับ
ผู ้รั บ ประโยชน์ ท อดสุ ด ท้ำ ย (Ultimate Beneficial Owner) คณะกรรมกำรบริ ษ ัท /
กรรมกำร / ผูถ้ ือหุ้น / ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ผูจ้ ดั กำรใหญ่ บุคคลอื่นใด ที่สำมำรถกำหนด
นโยบำยหรื อมีอำนำจบริ หำรในองค์กร
➢ สถำนภำพทำงกำรเมืองและควำมสัมพันธ์กบั ท่ำน เช่น ญำติที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง
➢ สมำชิกในครอบครัวของท่ำน ผูถ้ ือบัญชีร่วม คู่สมรส / อดีตคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร
ของท่ำน (เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล อำยุ เพศ หมำยเลขบัตรประจำตัวที่หน่วยงำน
ภำครัฐออกให้ ที่อยู่ อีเมล และ กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุตร) ญำติสนิท ข้อมูลเจ้ำบ้ำน
➢ ข้อ มูลเกี่ ยวกับผูจ้ ัดกำรมรดกที่ศำลตั้ง /ผูจ้ ัดกำรมรดกตำมพินัยกรรม ผูถ้ ือ บัญชี ร่วม
ข้อมูลเกี่ยวกับพยำน ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับโอนสิ ทธิตำมหนังสื อมอบอำนำจ
➢ บุคคลผูไ้ ด้รับมอบอำนำจ ผูไ้ ด้รับมอบอำนำจให้รับ รอง / สลักหลัง บุคคลผู ้ติดต่ อ
ผู ้ช ำระเงิ น เบี้ ยประกัน ผู ้มี อ ำนำจลงนำม /ผู ้ค้ ำ ประกัน บุ ค คลอ้ำ งอิ ง ลู ก ค้ำ ของ
บุคคลภำยนอก
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➢ ผูจ้ ำนำ / ผูร้ ับจำนำ ผูใ้ ห้เช่ำ/ผูเ้ ช่ำ นำยทะเบียนของทรัพย์สินที่คุณใช้เป็ นหลักประกัน
ลูกหนี้ของท่ำน ผูร้ ับโอน /ผูร้ ับเงิน ผูร้ ับชำระหนี้นำยจ้ำง
➢ ผูต้ ิดต่อสำหรับกำรติดตำมหนี้ หรื อ ในกรณี ที่ท่ำนอำจขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ขอ้ มูลของท่ำนแก่บุคคลภำยนอก
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ และคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ในกรณีที่บริ ษทั ทรำบอยู่ก่อนแล้วว่ำเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั จะต้องได้รับควำมยินยอม
เป็ นผูเ้ ยำว์ หรื อเป็ นบุคคลที่ไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ดว้ ยตนเองตำมกฎหมำย บริ ษทั จะไม่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกผูเ้ ยำว์ จนกว่ำจะได้รับควำมยินยอมจำกผูใ้ ช้อำนำจปกครองที่มีอำนำจกระทำกำรแทนผูเ้ ยำว์และ
จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูล จำกคนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถและคนไร้ ควำมสำมำรถจนกว่ำจะได้รับควำม
ยินยอมจำกผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบำล (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ไม่ทรำบมำก่อนว่ำเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
เป็ นผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนไร้ ควำมสำมำรถ แต่มำทรำบในภำยหลังว่ำ บริ ษทั ได้มีกำร
จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยำว์โดยมิได้รับควำมยินยอมจำกผูใ้ ช้อำนำจปกครองที่มีอำนำจกระทำกำร
แทนผูเ้ ยำว์ (ในกรณี ที่ต้องได้รับควำมยินยอมและผูเ้ ยำว์ไ ม่ สำมำรถให้ควำมยิน ยอมได้ด้วยตนเองตำม
กฎหมำย) หรื อได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของคนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถหรื อคนไร้ ค วำมสำมำรถ
โดยมิได้รับควำมยินยอมจำกผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบำล (แล้วแต่กรณี ) บริ ษทั จะดำเนิ นกำรลบข้อมูลดังกล่ำ ว
โดยเร็ว และอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลดังกล่ำว เฉพำะในกรณี ที่บริ ษทั สำมำรถอำศัย
เหตุอนั ชอบด้วยกฎหมำยประกำรอื่น นอกเหนือจำกควำมยินยอมได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่ท่ำนได้ติดต่อ
(1) ช่ อ งทำงกำรให้ บ ริ ก ำร บริ ษ ัท อำจจัด เก็ บ ข้อ มูล ของท่ำ นโดยตรงจำกท่ ำน ไม่ ว่ ำ จะผ่ ำน
ช่ อ งทำง แบบออฟไลน์หรื อออนไลน์ (เช่ น ผ่ำนสำขำหรื อ ที่ทำกำรของบริ ษทั กำรสัมภำษณ์ ไปรษณี ย์
พนักงำนเดินเอกสำร) หรื อกำรให้บริ กำรผ่ำนระบบโทรคมนำคม (เช่น ทำงโทรศัพท์ ทำงอีเมล ทำงเว็บไซต์)
แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ มเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook) และช่องทำง
กำรส่งเสริ มกำรขำยและกำรตลำดอื่น ๆ
(2) ช่องทำงอื่นนอกจำกกำรให้บริ กำรของบริ ษทั อำจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนผ่ำนช่องทำง
อื่นนอกจำกกำรบริ กำร เช่น เมื่อท่ำนติดต่อกับบริ ษทั ก่อนกำรทำธุรกรรม กำรสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ของบริ ษทั กำรขอเอกสำร เสนองำน (Pitch) หรื อข้อเสนอต่ำง ๆ จำกบริ ษทั กำรเข้ำร่ วมในกำรทำธุรกรรม
หรื อ กำรท ำสั ญญำ (ไม่ ว่ ำ จะติ ดต่ อและให้ ข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลผ่ ำนช่ อ งทำงใด เช่ น ผ่ ำ นสำขำของบริ ษทั
แพลตฟอร์ มทำงอิเล็กทรอนิกส์ สื่ อ สังคมออนไลน์ของบริ ษทั บัญชี LINE ที่เป็ นทำงกำรของบริ ษทั ) หรื อ
ข้อมูลที่ได้รับจำกห้องเก็บเอกสำร (Data Room) ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรม
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(3) จำกแหล่งอื่น บริ ษทั อำจได้รับข้อมูลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสำธำรณะ (เช่น กำร
ได้รับข้อมูลจำกผูใ้ ห้บริ กำรที่บริ ษทั ว่ำจ้ำงให้เก็บรวบรวมข้อมูล ส่ วนบุคคลแทน) พันธมิตรทำงธุรกิจของ
บริ ษทั (เช่น บริ ษทั ที่เข้ำร่ วมหรื อมุ่งหวังจะเข้ำร่ วมโครงกำรกับบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั อันเกี่ยวกับเรื่ อง
ของกำรลงทุนและกำรดำเนิ นธุรกิจ บริ ษทั ประกันภัยในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรประกันภัย ) หน่วยงำนที่บริ ษทั
ให้บริ กำร (รวมทั้งเว็บไซต์ตลอดจนชื่อผูใ้ ช้เครื อข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำนดังกล่ำว) แหล่งข้อมูล
ของทำงกำร หน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนข้อมูลที่น่ำเชื่อถือเกี่ยวกับบุคคล หน่วยงำนภำครัฐ (เช่น ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพำกร สำนักงำนป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ ง เสริ ม กำรประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย กรมบัง คับ คดี กระทรวงพำณิ ช ย์ กรมที่ ดิ น ) ศำล และจำก
บุคคลภำยนอกอื่นใด (เช่น ผูท้ ี่แนะนำลูกค้ำ ผูแ้ ทนของท่ำน ผูค้ ำ้ หรื อบุคคลอื่นใดซึ่ งได้รับมอบอำนำจจำก
ท่ำน)
4. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อำจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิ ดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเป็ นธรรมและ
ถูกต้อ งตำมกฎหมำยและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (“ฐานการประมวลผล”) กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั ซึ่งได้จำกัดสิ่ งที่บริ ษทั สำมำรถกระทำได้เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
โดยจะต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมำยอนุญำตเท่ำนั้น ข้อจำกัดนี้ ไม่ได้มีควำมมุ่งหมำยห้ำมไม่ให้
บริ ษทั นำข้อมูลส่ วนบุคคลไปประมวลผล แต่ เป็ นไปเพื่อให้บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำ งเป็ น
ธรรมและไม่ละเมิดสิ ทธิ ของท่ำน ฐำนกำรประมวลผลภำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีกำร
บังคับใช้ มีอ ยู่หลำยฐำนขึ้นอยู่กับพฤติกำรณ์และวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมกำรประมวลผลข้อ มูล และ
ประเภทของข้อมูลที่จะนำไปประมวลผล บริ ษทั อำจจะอ้ำงฐำนกำรประมวลผลฐำนใดฐำนหนึ่ งดังต่อไปนี้
ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน:
•

•
•
•
•

เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อหน้ำที่ที่ บริ ษทั มีต่อท่ำนหรื อเพื่อดำเนิ นกำรตำม
คำขอของท่ำนก่อนที่จะเข้ำทำสัญญำกับท่ำน
เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั
เมื่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นไปเพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และ
เมื่อเป็ นกรณีที่จำเป็ นเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อ สุขภำพของท่ำน

ในกรณี ที่เป็ นข้อมูลส่ วนบุ คคลอ่อ นไหว หรื อ ข้อ มูลส่ วนบุคคลประเภทพิเศษ ภำยใต้กฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนื อจำกฐำนกำรประมวลผลที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว บริ ษทั จะ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
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กิจกรรมกำรประมวลผลบำงกิจกรรมอำจอำศัยฐำนกำรประมวลผลมำกกว่ำหนึ่งฐำน ในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั
อำจจะอำศัยฐำนกำรประมวลผลฐำนใดฐำนหนึ่งเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
วัตถุประสงค์ ที่บริษัทอาจใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน รวมถึงวัตถุประสงค์ ใน
ตารางดังต่อไปนี้
ฐานการประมวลผล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

การให้ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสั ญญาที่มีกับบริษัท
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตวั ตนของท่ำน
เพื่อกำรให้บริ กำรยืนยันตัวตนรู ปแบบดิจิทลั
เพื่อให้บริ กำรและ/หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แก่
ท่ำน
เพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ท่ำนมีกบั บริ ษทั หรื อคำ
ขอก่อนเข้ำทำสัญญำดังกล่ำว
เพื่อบริ หำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั
และท่ำนหรื อธุรกิจของท่ำน
เพื่อดำเนินกำรตำมคำสั่งของท่ำน (ซึ่งบริ ษทั
อำจติดตำมและบันทึกกำรสื่อสำรระหว่ำง
บริ ษทั กับท่ำน ซึ่งรวมถึงกำรสนทนำทำง
โทรศัพท์ดว้ ย)
เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบประวัติเครดิตและ
ประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำนเครดิตของท่ำน
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมตั ิสินเชื่อให้แก่
ท่ำนตำมคำขอสินเชื่อของท่ำน
เพื่อกำรตำมหนี้ที่คำ้ งชำระต่อบริ ษทั
เพื่อเป็ นกำรศึกษำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ
บริ กำรของบริ ษทั หรื อขององค์กรอื่น ๆ โดย
ท่ำน
เพื่อเป็ นกำรส่งข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริ กำรหรือ
เป็ นกำรแจ้งเตือนถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่ำนได้รับ
เพื่อเป็ นกำรสื่อสำรกับท่ำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และ/หรื อบริ กำรต่ำง ๆ

•

•

•

เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อ
หน้ำที่ที่บริ ษทั มีต่อท่ำนหรื อเพื่อดำเนินกำรตำม
คำขอของท่ำนก่อนที่จะเข้ำทำสัญญำกับท่ำน
เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
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เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริ กำรประกันภัยและบริ กำรทำงกำรเงิน
และเช่ำซื้อ
การให้ บริการลูกค้า

•

•

•

เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรโอนทะเบียน
ให้แก่ลูกค้ำ
เพื่อเป็ นกำรบริ หำรจัดกำรและให้บริ กำรเช่ำซื้อ
และ
เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภำพและกำรทำงำนของ
เว็บไซต์ของบริ ษทั (เว็บไซต์คุกกี้)

•

•

•

เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อ
หน้ำที่ที่บริ ษทั มีต่อท่ำนหรื อเพื่อดำเนินกำรตำม
คำขอของท่ำนก่อนที่จะเข้ำทำสัญญำกับท่ำน
เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั
หรื อ
เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั

กิจกรรมการตลาดและการสื่ อสาร
•
•

•

•
•

•

•

•

เพื่อทำกำรตลำดแบบเจำะจงกลุ่มลูกค้ำ
เพื่อนำเสนอข้อควำมทำงกำรตลำดที่บริ ษทั ได้
วิเครำะห์ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของท่ำน
เพื่อประชำสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำรของบริ ษทั และ/
หรื อพันธมิตรของบริ ษทั ที่ท่ำนอำจสนใจแก่
ท่ำน
เพื่อประชำสัมพันธ์แบรนด์ของบริ ษทั
เพื่อทำกำรสื่อสำรภำยในและ/หรื อภำยนอก
องค์กรของบริ ษทั
เพื่อใช้คุกกี้ขององค์กรภำยนอกในกำรนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ กำรที่ท่ำนอำจสนใจ
เพื่อสื่อสำรกับท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ (รวมไป
ถึงทำง อีเมล โทรศัพท์ ข้อควำม ไปรษณีย์ หรือ
ต่อหน้ำ) โดยมีเงื่อนไขว่ำกำรสื่อสำรดังกล่ำว
จะต้องถูกต้องตำมกฎหมำย และ
เพื่อจัดเก็บรักษำและอัพเดทข้อมูลติดต่อท่ำนใน
กรณีที่สมควร

•

•

เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
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กิจกรรมการตลาดและการสื่ อสารผ่านผู้ให้ บริการโซเชียลมีเดีย
•

•

เพื่อสื่อสำรกับท่ำนผ่ำนผูใ้ ห้บริ กำรโซเชียล
มีเดีย และ
เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ กำรโซเชียลมีเดียส่งข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริ กำรของบริ ษทั
ที่ท่ำนอำจสนใจแก่ท่ำน

•

เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั

การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลแก่ผ้ใู ห้ บริการโซเชียลมีเดีย
•

เพื่อให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ เพื่อเสนอ
ผลิตภัณฑ์/บริ กำรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ออนไลน์

•

เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ แก่บุคคลภายนอกเพื่อการตลาดของบุคคลภายนอกดังกล่าว
•

เพื่อให้พนั มิตรทำงธุรกิจของบริ ษทั สำมำรถ
นำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำรของตน
ให้แก่ท่ำน (เรำจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์น้ ี ยกเว้นท่ำนจะให้
ควำมยินยอมแก่บริ ษทั อย่ำงชัดแจ้ง)

•

เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

การพัฒนาธุรกิจ
•

•

เพื่อทำควำมเข้ำใจและพัฒนำผลิตภัณฑ์ และ/
หรื อบริ กำรให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำและเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพทำงธุรกิจ
ของบริ ษทั
เพื่อทดสอบ ทำกำรวิจยั วิเครำะห์ และพัฒนำ
รู ปแบบกำรใช้งำน ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ บริ กำร
ใหม่

•

•

•

เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อ
หน้ำที่ที่บริ ษทั มีต่อท่ำนหรื อเพื่อดำเนินกำรตำม
คำขอของท่ำนก่อนที่จะเข้ำทำสัญญำกับท่ำน
เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั
หรื อ
เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
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•

MEE CAPITAL CO., LTD.

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

เพื่อทำควำมเข้ำใจและวิเครำะห์ควำมต้องกำร
และควำมพึงพอใจของท่ำน
เพื่อค้นหำปัญหำของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ
บริ กำร
เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ
บริ กำร
เพื่อทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลของท่ำน รวมถึงกำร
วิเครำะห์และให้คะแนนเครดิตและพฤติกรรม
เพื่อจัดกำรข้อร้องเรี ยนของท่ำน
เพื่อทำควำมเข้ำใจพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของ
ท่ำนเพื่อช่วยท่ำนในกำรวำงแผนกำรออม
เพื่อทำรำยงำนสถิติ หรื อกำรวิจยั ทำงกำรตลำด
เพื่อจัดจ้ำงผูใ้ ห้บริ กำรเพื่อดำเนินกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งอันเป็ นกำรสนับสนุนธุรกิจของ
บริ ษทั
เพื่อทำรำยงำนและทำกำรตรวจสอบ
ภำยใน และ
เพื่อทำแบบสำรวจหรื อรับฟังควำมเห็นของท่ำน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริ กำรของบริ ษทั
การปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมายของบริษัท

•
•

•

•

•

•

เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตวั ตนของท่ำน
เพื่อป้องกันกำรทุจริ ต กำรฟอกเงิน และกำร
ต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำย
เพื่อยื่นรำยงำนตำมกฎหมำยให้หน่วยงำนรัฐที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดเก็บรำยงำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำย
กำหนด และ
เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อปฏิบตั ิตำมคำสั่งหรื อคำร้องขอของ
หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง

•
•
•

•

เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั
เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำร
ดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อ
เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์
สำธำรณะที่สำคัญ
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เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับ
ดูแลและส่งเสริ มธุรกิจประกันภัยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมำยว่ำด้วย
ประกันวินำศภัย ตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสำนักงำนฯ ที่
https://www.oic.or.th
การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย

•

•

•

•

เพื่อเป็ นกำรป้องกันอำชญำกรรมและจัดกำร
ควำมปลอดภัยของบริ เวณสถำนที่ทำกำรของ
บริ ษทั (เช่น ธนำคำรอำจติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
(CCTV) ทั้งในและรอบ ๆ บริ เวณสถำนที่ทำ
กำรของบริ ษทั ซึ่งอำจทำกำรเก็บภำพถ่ำย วีดีโอ
หรื อบันทึกเสียงของท่ำน และของบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้องกับท่ำนหรื อกับธุรกิจของท่ำน)
เพื่อทำกำรค้นหำ สืบสวน รำยงำน และ
ดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริ ตและ
อำชญำกรรมทำงกำรเงิน
เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงสำหรับบริ ษทั องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ลูกค้ำ และ/หรือคู่คำ้ ของ
บริ ษทั และ
เพื่อขำย หรือสิทธิเรี ยกร้องในหนี้กบั
บุคคลภำยนอก

•

•

•

เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อ
หน้ำที่ที่บริ ษทั มีต่อท่ำนหรื อเพื่อดำเนินกำรตำม
คำขอของท่ำนก่อนที่จะเข้ำทำสัญญำกับท่ำน
เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั
หรื อ
เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
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วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
อ่อนไหว

MEE CAPITAL CO., LTD.

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

ฐานการประมวลผล

การให้ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสั ญญาที่มีกับบริษัท
•

•

เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตวั ตนของท่ำนโดยใช้
ข้อมูลชีวมิติ
เพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ท่ำนมีกบั บริ ษทั หรื อคำ
ขอก่อนเข้ำทำสัญญำดังกล่ำว

•

•

เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือ
เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์
สำธำรณะที่สำคัญ

การปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมายของบริษัท
•
•

•

เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตวั ตนของท่ำน
เพื่อป้องกันกำรทุจริ ต กำรฟอกเงิน และกำร
ต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำยและ
เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

•

•

เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์
สำธำรณะที่สำคัญ หรื อ
เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรี ยกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำยของบริ ษทั

การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
•

เพื่อเป็ นกำรป้องกันอำชญำกรรมและจัดกำร
ควำมปลอดภัยของบริ เวณสถำนที่ทำกำรของ
บริ ษทั

•

•

เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์
สำธำรณะที่สำคัญ หรื อ
เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรี ยกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำยของบริ ษทั
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การเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
•

•

เพื่อเก็บรักษำเอกสำรไว้ใช้เป็ นหลักฐำน (เช่น
บริ ษทั อำจเก็บสำเนำบัตรประชำชนของท่ำน
เพื่อไว้ใช้เป็ นหลักฐำนยืนยันกำรทำธุรกรรม
ของท่ำนกับบริ ษทั และบัตรประชำชนซึ่งออก
โดยรัฐบำลไทยอำจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
เช่น ศำสนำ และ หมู่โลหิต โดยบริ ษทั อำจทำ
กำรขีดฆ่ำ/คำดดำข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ดังกล่ำวเท่ำที่สมควรเพื่อปกป้องข้อมูลของท่ำน
ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกท่ำนอีก)
และ
เพื่อเก็บรักษำเอกสำร สัญญำ และแบบฟอร์มใบ
สมัครต่ำง ๆ ตำมที่หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กำหนด

•

•

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ
•

เพื่อดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตำรำงนี้

เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์
สำธำรณะที่สำคัญ หรื อ
เมื่อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรี ยกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำยของบริ ษทั

ฐานการประมวลผล
•

ฐำนกำรประมวลผลเดียวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กันดังกล่ำว

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริษัทในเครือ

บริ ษทั อำจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรให้บริ กำร รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ แก่ท่ำน

ผู้ให้ บริการ

บริ ษทั อำจว่ำจ้ำงบริ ษทั อื่นเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรแทนหรื อสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั เช่น ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก (Outsourcing) ตัวแทน ผูร้ ับจ้ำงช่วงงำนต่อ
เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั อำจจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผูใ้ ห้บริ กำร
แทนหรื อสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั เหล่ำนี้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทำง
ธุรกิจต่ำง ๆ รวมถึงกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ เช่น ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรจัดทำเว็บไซต์
แอปพลิเคชัน ผูใ้ ห้บริ กำร Cloud ผูใ้ ห้บริ กำรซอฟต์แวร์ เครื อข่ำยต่ำง ๆ

17

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด

455/9-11 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2613-9040-7 โทรสาร : 0-2613-9519

ที่ปรึกษาวิชาชีพ

MEE CAPITAL CO., LTD.

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

บริ ษทั อำจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนให้แก่ที่ปรึ กษำวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรตรวจสอบ กฎหมำย บัญชี และกำรบริ กำรทำงภำษี เพื่อสนับสนุน
กำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั

- กำรเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนให้แก่หน่วยงำนภำครัฐที่มีอำนำจ หน้ำที่ในกำรกำกับ
หน่ วยงานภาครัฐและหน่ วยงานอื่นที่ ดูแลกฎหมำยและกฎระเบียบดังต่อไปนี้ กฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อ
คุม้ ครองแรงงำนและประกันสังคม และกฎหมำยอื่น ๆ ที่บริ ษทั จำเป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตำมทั้งของในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงประกำศและระเบียบที่ออกตำม
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือ
กฎหมำยดังกล่ำว
วัตถุประสงค์จาเป็ น
- กำรเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนอันเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่งของผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
บุคคลภายนอกที่เป็ นผู้รับโอนสิ ทธิ
ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญา
แปลงหนี้ใหม่

- บริ ษทั อำจโอนสิทธิ โอน หรื อทำสัญญำแปลงหนี้ใหม่เพื่อโอนสิ ทธิและหน้ำที่
ของบริ ษทั ให้แก่บุคคลภำยนอก ทั้งนี้ เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำระหว่ำงท่ำน
กับบริ ษทั บริ ษทั อำจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผรู ้ ับโอนสิทธิ
ผูร้ ับโอน หรื อผูร้ ับโอนตำมสัญญำแปลงหนี้ใหม่

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น

พันธมิตรทำงธุรกิจ

6. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ (หากมี)
บริ ษ ทั อำจมีค วำมจำเป็ นต้อ งส่ ง หรื อ โอนข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของไปยัง บริ ษ ทั ในเครื อ กิ จ กำร/
ธุ รกิ จเดี ยวกันที่อยู่ต่ำงประเทศ หรื อไปยังผูร้ ับข้อ มูลอื่นซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรดำเนิ นธุ รกิ จตำมปกติ
ของบริ ษทั เช่ น กำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปเก็บไว้บนเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อ คลำวด์ในประเทศต่ำง ๆ
บริ ษทั จะดูแลกำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด และจะดำเนิ นกำรให้
มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เห็ นว่ำจำเป็ นและเหมำะสมสอดคล้อ งกับมำตรฐำน
7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวเท่ำนั้น เช่น เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจ และกฎหมำย หรื อเพื่อปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็ นเวลำ 10 ปี ภำยหลังจำกที่ท่ำนไม่ได้เป็ นลูกค้ำของ
บริ ษทั แล้ว ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของบริ ษทั ในกำรดำเนิ น ข้อ พิ พำททำงสัญญำใด ๆ ที่อ ำจเกิ ดขึ้นนั้น ใน
ระยะเวลำดังกล่ำว เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุผลทำงกฎหมำย หรื อเหตุผลทำงเทคนิ ครองรับ บริ ษทั อำจเก็บรักษำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนกว่ำ 10 ปี ได้ หำกบริ ษทั ไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องเก็บรักษำข้อมูลของท่ำน
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แล้ว บริ ษทั จะทำลำย ลบ หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ท่ำนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ กำรจำกบุคคลที่สำม เช่น บริ ษทั ประกันภัยที่บริ ษทั แนะนำให้
ท่ำน บุคคลที่สำมดังกล่ำวอำจเก็บข้อมูลส่ วนบุค คลของท่ำนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรของบุคคลสำมเหล่ำนั้น
8. สิทธิของท่าน
ภำยใต้บังคับแห่ งบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลท่ำนมีสิทธิ หลำย
ประกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยและ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้
(1) สิ ทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิ ที่จะขอเข้ำถึงข้อ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนและ
ขอรับสำเนำข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และข้อมูล
ที่เกี่ยวกับสภำพแห่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน รวมทั้งขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่ำน
ไม่ได้ให้ควำมยินยอม
(2) สิ ทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง เป็ นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ผิด หำกท่ำนเห็นว่ำ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่สมบูรณ์ ท่ำนมีสิทธิ ขอให้
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังกล่ำวให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และสมบูรณ์ครบถ้วนได้
(3) สิ ทธิในการลบหรื อทาลายข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิ ขอให้ลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ำน ตลอดจนกำรทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคล
ที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิ ในกำรลบหรื อ ทำลำยข้อมูล ส่ วนบุคคลในประกำรนี้
จะต้องอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขตำมที่กฎหมำยกำหนด
(4) สิ ทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิ ขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
ท่ำน เช่น ในกรณี ที่ท่ำนพบว่ำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไม่ถูกต้อง ท่ำนอำจใช้สิทธิ ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลดังกล่ำวจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
(5) สิ ทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิ ในกำรคัดค้ำน
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ ยวกับ ท่ำน รวมถึงกรณี ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ ยวกับ
กำรตลำดแบบตรงและกำรทำบัญชีประวัติที่เกี่ยวข้องกับกำรตลำดแบบตรงดังกล่ำว
(6) สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่
ท่ำนได้เคยให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนมีสิทธิขอเพิก
ถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้
(7) สิ ท ธิใ นการขอรั บ ส่ ง หรื อ โอนย้ า ยข้ อ มูล ส่ ว นบุค คล ท่ำ นมีสิ ท ธิ ข อรับ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล
ของตนเองแบบที่ส ำมำรถอ่ำ นหรื อ ใช้ง ำนได้ด ้ว ยเครื่ อ งมือ หรื อ อุปกรณ์ที่ทำงำนได้ และให้บ ริ ษ ทั ส่ ง
หรื อ โอนข้อ มูล ส่ ว นบุค คลในรู ป แบบดัง กล่ำ วไปยัง ผู ค้ วบคุม ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลอื่น เมื่อ สำมำรถทำได้
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ด้ว ยวิธี ด ัง กล่ำ ว สิ ท ธิ ใ นข้อ นี้ จ ะสำมำรถทำได้ห ำกข้อ มูล ส่ ว นบุค คลได้ถ ูก ประมวลผลในรู ป แบบ
อัต โนมัติแ ละได้ป ระมวลผลตำมฐำนควำมยิน ยอม ฐำนสัญ ญำที่ท่ำ นเป็ นคู่สัญ ญำหรื อ ก่อ นเข้ำ ทำ
สัญญำ
(8) สิ ท ธิใ นการร้ อ งเรี ย น ท่ำ นมีสิ ท ธิ ใ นกำรร้ อ งเรี ย นต่อ ผู ม้ ีอำนำจตำมกฎหมำยที่เ กี่ ย วข้อ ง
หำกท่ำ นเชื่ อ ว่ำ กำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ ว นบุค คลเป็ นกำรกระทำในลักษณะที่ฝ่ ำฝื น
หรื อ ไม่ปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยที่เกี่ ยวข้อ ง
ทั้งนี้ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรตำมสิ ท ธิ ของท่ำ น เมื่อ มีกำรร้ อ งขอตำมช่ อ งทำงกำรขอใช้สิ ทธิ โดย
ท่ำ นสำมำรถใช้สิ ท ธิ ได้ต ำมช่ องทำงของบริ ษ ทั และเว็บ ไซต์ อย่ำ งไรก็ต ำม บริ ษ ทั อำจขอสงวนสิ ท ธิ
ไม่ป ฏิบ ัติต ำมคำร้ อ งขอใช้สิ ท ธิ ข องท่ำ น ตำมควำมเหมำะสมและเท่ำ ที่ก ฎหมำยและกฎระเบี ย บ
กำหนด บริ ษ ทั อำจมีสิ ท ธิ เ รี ย กเก็บ ค่ำ ใช้จ่ำ ยที่ ส มเหตุส มผล สำหรับ กำรดำเนิ น กำรเกี่ ย วกับคำร้ อ งขอ
ใช้สิทธิ น้ ัน
9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน ดังนั้น บริ ษทั จึงมุ่งเน้นที่จะรับรองควำมปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และทำกำรตรวจสอบและใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้ง
ด้ำนควำมพร้อมและเหมำะสมเชิงอุปกรณ์ เชิงเทคนิ ค และเชิงองค์กร ในมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเมื่อ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน นอกจำกนี้ พนักงำนของบริ ษทั ยังได้รับกำรอบรมเพื่อให้จดั กำรกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงปลอดภัยและด้วยควำมเคำรพควำมเป็ นส่ วนตัวของท่ำน โดยหำกเกิดควำมบกพร่ อง
ล้มเหลวอันใดทำงบริ ษทั จะทำกำรลงโทษทำงวินยั
10. คุกกี้
บริ ษ ัท ใช้ คุ ก กี้ ในบำงเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท เพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผู ้ใ ช้ เ ว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท
(ตัวอย่ำงเช่นกำรตั้งค่ำของผูใ้ ช้และกำรบันทึกข้อมูลเซสชั่น) คุกกี้คือไฟล์ขอ้ ควำมขนำดเล็กที่เว็บไซต์หรื อ
แอปพลิเคชั่นจะส่ งไปยังเบรำว์เซอร์ ของท่ำนเพื่อเก็บข้อมูลบำงประเภทไว้ในระบบของท่ำน บริ ษทั ใช้คุกกี้
หลำยประเภทเพื่อวัตถุ ประสงค์ที่แตกต่ำงกันไป ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุ งประสบกำรณ์
ออนไลน์ของท่ำนและปรับแต่งโฆษณำที่ท่ำนเห็นเพื่อให้เหมำะสมกับท่ำนมำกขึ้น ท่ำนสำมำรถปรับกำรตั้ง
ค่ำในเบรำว์เซอร์ ของท่ำนหรื อ ภำยในอุปกรณ์มือถือของท่ำนเพื่อ ให้ท่ำนได้รับแจ้งเมื่อ ท่ำนได้รับคุกกี้ ใน
ระบบ อีกทั้งท่ำนยังสำมำรถปิ ดกำรใช้งำนคุกกี้ได้ตลอดเวลำโดยเปลี่ยนกำรตั้งค่ำในเบรำว์เซอร์ของท่ำนซึ่ ง
ท่ำนยังสำมำรถทำได้ผ่ำนอุปกรณ์มือถือของท่ำนด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม โดยกำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำของท่ำน
ท่ำนอำจไม่สำมำรถใช้ฟังก์ชั่นบำงอย่ำงหรื อเข้ำเว็บไซต์ของเรำได้บำงส่ วน หำกท่ำนประสงค์ที่จะทรำบ
ข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ ย วกับ วิธี กำรใช้คุกกี้ โปรดอ่ำนนโยบำยคุกกี้ ของบริ ษทั ที่บ ริ ษทั ได้ทำกำรเผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ของบริ ษทั
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11. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิของท่าน
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
ชื่อ: บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 455/9-11 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ช่องทางการติดต่อ: Email: DPO@meecapital.co.th
Hotline เบอร์โทรศัพท์: 0-2613-9040-51
12. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ ในกำรแก้ไ ข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อ ปรับเปลี่ ยนประกำศนี้
เท่ำ ที ่ก ฎหมำยอนุ ญ ำต เพื ่อ ให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมำย กำรเปลี ่ ย นแปลงของกำรให้บ ริ ก ำร กำร
ดำเนิ น งำนของบริ ษ ทั และข้อ แสนอแนะ ควำมคิด เห็ น จำกเจ้ำ ของข้อ มูล โดยบริ ษ ทั จะประกำศแจ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงให้ทรำบ หำกกำรแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นสำระสำคัญของประกำศนี้ และประกำศ
แจ้ง เตือ นให้เ จ้ำ ของข้อ มูล ทรำบโดยตรงไม่ว่ำ วิธี ใ ดก็ต ำม ทั้ง นี้ บริ ษทั จะตรวจสอบประกำศควำมเป็ น
ส่ วนตัวอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังนั้น กำรแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุ ดนั้น สำมำรถดูไ ด้จำกวันที่ด้ำนล่ำงของ
ประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้

ปรับปรุ งแก้ไขล่ำสุด 7 มิถุนำยน 2565
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