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บริษัท มี แคปปิตอล จ ากัด 

 

         บริษทั มี แคปปิตอล จ ำกดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทั” หรือ “เรำ”) ให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงย่ิงกบั
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ คู่ค้ำ  บุคคลที่สัมพันธ์กัน พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู ้ใช้และผู้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร ผู ้เข้ำชมเว็บไซต์ รวมทั้งแอปพลิเคชันต่ำง ๆ ตลอดจนช่องทำงกำรส่ือสำรอื่น 
ของบริษทั มี แคปปิตอล จ ำกดั (ซ่ึงรวมเรียกว่ำ “ท่ำน”) และเพ่ือให้ท่ำนมัน่ใจไดว่้ำเรำจะให้ควำมคุม้ครอง
และปฏิบตัิต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคลอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เรำ
จึงไดอ้อกประกำศแจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือแจง้ให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกท่ำนทรำบรำยละเอียด
กำรด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “กำร
ประมวลผล”) ซ่ึงอำจเกิดขึ้น ตลอดจนแจง้ให้ท่ำนทรำบถึงสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และช่องทำง
กำรติดต่อเรำ   

1.    ขอบเขตในการบังคับใช้ 
        ภำยใต้ประกำศแจ้งเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลภำยนอกที่บริษทัมีควำมสัมพนัธ์ดว้ย ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินธุรกรรมทั้งในปัจจุบนัและในอนำคต และ
บุคคลภำยนอกผูเ้ป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทัมีกำรเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนตำมลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจตำมปกติของบริษทั หรือในกำรเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำร เช่น บริกำรสินเช่ือ บริกำร
สินเช่ือส่วนบุคคล บริกำรเช่ำซ้ือ บริกำรเช่ำซ้ือแบบลีสซ่ิง บริกำรนำยหน้ำประกนัภยั เป็นตน้ (รวมเรียกว่ำ  
“ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร” ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัประเภทของผลิตภณัฑ์และบริกำรที่บุคคลภำยนอกสมคัรหรือขอใช้
บริกำรจำกบริษทั ซ่ึงรวมถึง 
         1.1    ลูกคำ้บุคคลธรรมดำ รวมทั้งผูป้ระกอบกำรร้ำนคำ้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำ 
         1.2    คู่คำ้และผูใ้ห้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำ  
 1.3 กรรมกำร ผูแ้ทน ผูถ้ือหุ้น ตวัแทน ลูกจำ้ง พนกังำน และบุคคลอื่นใดที่มีฐำนะอยำ่งเดียวกนั (รวม
เรียกว่ำ “บุคคลที่มีควำมสัมพนัธ์กนั” ของ 
          (ก)  นิติบุคคลและบริษทัในเครือที่เป็นลูกคำ้ของบริษทั รวมถึงผูป้ระกอบกำรซ่ึงเป็นนิติบุคคล 
  (ข) พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทั (เช่น บริษทัประกนัภยั ตวัแทนของสถำบนักำรเงิน) 
  (ค) คู่คำ้หรือผูใ้ห้บริกำรซ่ึงเป็นนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลอื่นใดที่เสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำร
ให้แก่บริษทั 
  (ง) บริษทัในเครือและนิติบุคคลอื่นที่เขำ้ร่วมหรือมุ่งหวงัจะเขำ้ร่วมหรือเก่ียวขอ้งกบัโครงกำร
กบับริษทั หรือมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ เช่น ผูส้นใจเขำ้ร่วมโครงกำรธุรกิจหรือผูเ้ขำ้ร่วม



 

2 
 

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด 

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

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

โครงกำรธุรกิจ ผูส้นใจเขำ้ร่วมลงทุนหรือผูร่้วมลงทุน ตวัแทนหรือนำยหน้ำในกำรจดัหำสินคำ้หรือบริกำร
ให้แก่ บริษทั และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลธรรมดำที่เก่ียวขอ้งหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น เช่น 
ผูบ้ริหำร กรรมกำร พนักงำน ตัวแทน ผูแ้ทน หรือบุคคลธรรมดำอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
ปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทักบันิติบุคคลนั้น 
 โดยในประกำศฉบบัน้ีให้เรียกบุคคลตำม (ข) (ค) และ (ง) รวมกนัว่ำ “พนัธมิตรทำงธุรกิจ” 
 1.4  ผูใ้ชแ้ละผูรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
 1.5  บุคคลผูเ้ข้ำชมเว็บไซต์และผูใ้ช้เว็บไซต์ของบริษทั รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และช่องทำงกำรส่ือสำรอื่น 
 1.6  บุคคลอื่นใดที่บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น ผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
ผูค้  ้ำประกนัซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำ ผูต้อบแบบสอบถำม เป็นตน้) 
 ขอ้ (1) ถึง (6) รวมเรียกว่ำ “ท่ำน” 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม  

2.1  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล  
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลที่เก่ียวกบับุคคล ซ่ึงระบุตวับุคคลไดห้รือสำมำรถท ำให้ระบุ

ตัวบุคคลได้ ทั้งน้ี หำกมีข้อมูลอื่นใดที่สำมำรถรวมเข้ำกับข้อมูลของท่ำนได้ หรือมีกำรใช้ข้อมูลอื่นใด 
เพื่อจดัท ำขอ้มูลประวตัิบุคคล บริษทัจะถือว่ำขอ้มูลดงักล่ำวเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัอำจเก็บรวบรวม
หรือได้มำซ่ึงข้อมูลประเภทต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอำจรวมถึงข้อมูลของท่ำน ทั้ งน้ี  ขึ้ นอยู่กับบริบท 
ของควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงท่ำนกบับริษทัและประเภทเจำ้ของขอ้มูลของท่ำน  

(1) ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดา 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลช่ือและช่ืออักษรย่อ  ขอ้มูลท่ีระบุช่ือเรียก ช่ือท่ีใช้เพ่ือเรียกหรือกล่ำวถึงท่ำน เช่น ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ตวั 

อกัษรย่อจำกช่ือตวั ช่ือกลำง นำมสกุล นำมสกุลเดิมก่อนสมรส นำมแฝงหรือช่ือ
ท่ีเคยใช ้รวมทั้งลำยมือช่ือ 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล รำยละเอียดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของท่ำน เช่น อำยุ วนัเดือนปี เกิด เพศ ส่วนสูง 
น ้ ำหนัก สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวนบุตร สัญชำติประเทศท่ีเกิด  ควำมเป็น
พลเมืองและสถำนภำพ รำยละเอียดเก่ียวกับกำรเกณฑ์ทหำร  ข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมยำมว่ำงและควำมสนใจ ภำพถ่ำย ทกัษะในกำรใช้ ภำษำ รำยละเอียดกำร
เดินทำง บนัทึกเสียง ผลกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและควำมช่ืนชอบ 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ  รำยละเอียดในกำรติดต่อของคุณ เช่น ท่ีอยู่ทำงไปรษณียข์องบำ้นหรือท่ีท ำงำน ท่ี

อยู่ส ำหรับกำรติดต่อ หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีบ้ำนหรือท่ีท ำงำน อีเมล หมำยเลข
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ช่ือผูใ้ช้งำนท่ีใช้ในส่ือสังคม ออนไลน์ ขอ้มูลทะเบียนบ้ำน 
ประเภทท่ีพกัอำศยั (เช่น เป็นเจ้ำบำ้น บำ้นพกัสวสัดิกำร บำ้นเช่ำ รวมทั้งค่ำเช่ำ) 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อำศยัและท่ีท ำงำน  

ข้อมูลการศึกษา  ขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำและกำรท ำงำนของท่ำน เช่น วุฒิกำรศึกษำและกำรเขำ้
ศึกษำ ผลกำรศึกษำ ใบอนุญำต สมำชิกภำพกบัองค์กรวิชำชีพ  (เช่น สมำชิกสภำ
ทนำยควำม สมำชิกวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน รำยละเอียดเก่ียวกบักำรจ้ำงงำน สถำนภำพกำรจ้ำงงำน และประวตัิ  กำรจ้ำงงำน
ของท่ำน เช่น อำชีพ ยศ ต ำแหน่ง หน้ำท่ีกำรงำน หมำยเลข  ทะเบียนนำยจ้ำง 
หมำยเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขององค์กร สถำนภำพใบอนุญำตท ำงำน 
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรอนุญำตท ำงำน ขอ้มูลกำรตรวจสอบบุคคลอำ้งอิงและ
ประวตัิควำมเป็นมำ (ไม่นับรวม ประวตัิอำชญำกรรม) หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สีย
ภำษี หมำยเลขประจ ำตวัพนักงำน ขอ้เรียกร้องประกนัภยั เงินทดแทนแรงงำน 
ประวัติกำรจ้ำงงำน (รวมถึงรำยละเอียดเก่ียวกับเงินเดือน กำรเข้ำงำน และ
ผลประโยชน์ต่ำงๆ) วนัท่ีว่ำจ้ำงให้ท ำงำน กำรบอกเลิกจ้ำง ทรัพย์สินท่ีอยู่ใน
ควำมครอบครองของพนกังำน สถำนท่ีท ำงำนเดิม บริษทัท่ีท่ำนท ำงำนหรือได้รับ
กำรว่ำจ้ำง หรือบริษัทท่ีท่ำนถือหุ้น กำรประเมินต่ำง ๆ (กำรประเมินผลกำร
ท ำงำนและควำมเป็นไปได้) รวมถึงกำรประเมินทำงเทคโนโลยี กำรใช้
เทคโนโลยี ต่ำง ๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล) 

ข้อมูลในการระบุตัวตนท่ีหน่วยงานภาครัฐออก
ให้  

หมำยเลขหรือรำยละเอียดท่ีหน่วยงำนภำครัฐออกให้ ท่ำนใช้ระบุตัวตน เช่น 
หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขใบอนุญำตขับรถ  ประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคล รำยละเอียดและตัวอย่ำง  หมำยเลขใบอนุญำตกำรประกอบกำร 
หมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ  หมำยเลขใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพ 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง หมำยเลขทะเบียนคนต่ำงดำ้ว รำยละเอียดทะเบียนบำ้น 
หมำยเลขประจ ำตัวผูป้ระกันตน / ประกันสังคม หมำยเลขประจ ำตัวอื่นใดท่ี 
หน่วยงำนภำครัฐออกให้ 

ข้อมูลทางการเงินและการท าธุรกรรม  ขอ้มูลทำงกำรเงิน สถำนภำพ และประวตัิทำงกำรเงินของท่ำน เช่น  
▪ ขอ้มูลเก่ียวกบักำรตรวจสอบประวตัิ หมำยเลขบญัชีท่ีใช้กบัสถำบนั

กำรเงิน ช่ือสถำบนักำรเงิน (รวมทั้งบริษทับตัรเครดิต) ประวตัิกำร
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน ประวตัิสินเช่ือ รำยละเอียด เก่ียวกบัธนำคำร
ท่ีใช้ กำรลงทุน เงินฝำก ประวตัิกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
รำยได้ / เงินเดือน / ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร /  เงินชดเชยอื่นๆ 
กำรหักเงินเดือนลูกจำ้งตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กำรหักเงินเดือน
ลูกจ้ำงตำมควำมสมคัรใจ กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (เช่น 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ผลประโยชน์ กำรให้ควำมช่วยเหลือ  กำรให้ เปล่ำ กำรให้เงิน
สนบัสนุน) ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดข้อง ครัวเรือน  

▪ แหล่งท่ีมำของรำยได ้ขนำด / องคป์ระกอบครัวเรือน ขอ้มูล เก่ียวกบั
ยำนพำหนะหรือทรัพย์สิน โบนัส รำยละเอียดท่ีปรำกฏในแบบ
รำยกำรแสดงเงินได้ภำยในประเทศ บนัทึกขอ้มูลสินทรัพย์ ภำยถ่ำย
สินทรัพย์ในระหว่ำงกำรลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเย่ียม วงเงินค ้ ำประกนั
สูงสุดและจ ำนวนงวดช ำระ ประเทศซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมำของรำยได้
กระแสเงินสดในบญัชีธนำคำร หนังสือรับรองจำกธนำคำร  วงเงิน
สินเช่ือ หนังสือค ้ำประกนัของธนำคำร รำยละเอียดเก่ียวกบัหน้ีสิน 
วตัถุประสงค์ในกำรเปิดบัญชีธนำคำร แหล่งท่ีมำของเงินฝำก งบ
กำรเงิน วตัถุประสงคข์องกำรมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรเขำ้
ท ำธุรกรรม กำรลงทุน เงินฝำก  

▪ ขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะทำงกำรเงินและควำมเหมำะสมดำ้นกำรลงทุ น 
และกำรท ำธุรกรรม 

▪ รำยละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยร์วม ระยะเวลำในกำรพกัอำศยัอยู่ในท่ี
อยู่ปัจจุบัน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับสถำนท่ีพักอำศัย / 
ยำนพำหนะตำมท่ีปรำกฏในคู่มือกำรจดทะเบียนยำนพำหนะ  

▪ หลกัประกนั รำยละเอียดเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีท่ำนมีกบับุคคลอื่น ทั้งใน 
ฐำนะท่ีเป็นผูใ้ห้กู้และผูกู้้ รวมทั้งรำยละเอียดหลักประกนัท่ีได้มำ 
และจ ำหน่ำยไป ไดแ้ก่ สังหำริมทรัพยแ์ละอสังหำริมทรัพย ์ตลอดจน
กรรมสิทธ์ิ และกำรประเมินค่ำหลกัประกนัดงักล่ำว  

▪ วตัถุประสงค์ในกำรสมคัรขอสินเช่ือ กำรช ำระเงินดำวน์ ระยะเวลำ 
กำรช ำระเงินดำวน์วงเงินกูอ้ตัรำดอกเบ้ีย 

▪ ขอ้มูลและประวติักำรท ำธุรกรรม เช่น ประวติักำรซ้ือของท่ำน (กำร
ซ้ือ / เช่ำ / คืน สินคำ้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริกำร เงินค่ำเช่ำ ผลประโยชน์
ตอบแทน) ท่ีอยู่ในกำรจดัส่งใบแจ้งยอดช ำระ ใบแจ้งหน้ี ขอ้มูลท่ี
ปรำกฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน บนัทึกค ำสั่ง รำยละเอียดกำรท ำรำยกำร
และรำยละเอียดของคู่สัญญำ 

▪ ข้อมูลเก่ียวกับกำรประกันภัย เช่น เบ้ียประกันในปัจจุบัน วงเงิน 
คุ ้มครองตำมสัญญำประกันภัย ประวัติกำรเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทน หมำยเลขกรมธรรมป์ระกนัรถยนตภ์ำคบงัคบั (Compulsory 
Third Party Insurance)  

▪ ขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนท่ีตั้ง เช่น แผนท่ีแสดงท่ีตั้งบำ้นพกั/ ท่ีท ำงำน / 
ทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกนั ภำพถ่ำยแสดงท่ีตั้งสถำนท่ีประกอบ 
ธุรกิจ รำยละเอียดเก่ียวกบับำ้น (เช่น ทะเบียนบำ้น) 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต  รำยละเอียดบตัรเครดิตของท่ำน เช่น จ ำนวนบตัรเครดิตท่ีถือ หมำยเลขบตัร / 

บตัรเดบิต ช่ือผูถ้ือบตัร วนัหมดอำยุ หมำยเลข CVV หมำยเลข CVC2 หมำยเลข 
CID รหัสประจ ำตวั รหัส Sort Code วนัท่ีออกบตัร ธนำคำรผูอ้อกบตัร ประเภท
บตัร 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย ขอ้มูลของท่ำนเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัภยั ทั้งฉบบัเดิมและปัจจุบนั รวมทั้งขอ้ 
ตกลงและเงื่อนไขท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูร้ับประกนัภยั หมำยเลขกรมธรรม์ ประเภท
กรมธรรม์ (เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภำพ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย
ทรัพย์สิน ประกันภัยกำรเดินทำง และประกันภัยส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ)
วงเงินคุม้ครอง และวงเงินสูงสุด โอกำสเส่ียงภยั หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับข้อ
เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนั (เช่น บำ้น 
ยำนพำหนะ) ข้อมูลเก่ียวกับกำรขับขี่ รำคำและจ ำนวน หมำยเลขกรมธรรม์
ประกนัภยั หมำยเลขนำยหน้ำ เงื่อนไข (หำกมี) ประวตัิกำรช ำระเงินและกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวกบักรมธรรม์ประกันภยัของลูกค้ำ งบกำรเงิน ภำษี รำยได้  และ
บนัทึกกำรผิดนดั 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม  ข้อมูลเก่ียวกับควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมของท่ำน เช่น สถำนภำพทำงกำรเมือง 
ควำมสัมพนัธ์กบักรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และบุคคลผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 
ควำมสัมพนัธ์กบันิติบุคคลอื่น (เช่น เป็น กรรมกำร ฝ่ำยบริหำรจดักำร ผูถ้ือหุ้น) 
และควำมสัมพนัธ์อื่น) 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รำยละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีบริษทัให้บริกำรแก่ท่ำน เช่น  
▪ กำรเปิดใช้งำนบัญชี กำรติดต่อและส่ือสำรกบัท่ำนเก่ียวกบั

ผลิตภัณฑ์และบริกำร (รวมทั้งแจ้งเตือนท่ำนให้ทรำบเม่ือมี
กำรเปลี่ยนแปลง กำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กำร
ปรับเปลี่ยน หรือกำรแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริกำรอื่น กำร
ติดตำมผลเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรกำรแจง้เตือนเก่ียวกบักำรต่อ
อำยุผลิตภณัฑป์ระกนัภยั) กำรออกและส่งมอบบญัชี บตัร เช็ค 
หนังสือรับรอง หรือเอกสำรอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์
และบริกำรให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด กำรให้บริกำร
แก่ท่ำนอย่ำงต่อเน่ือง รำยละเอียดสัญญำ (เช่น วันท่ีของ
สัญญำ)  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกัน  รำยละเอียดเก่ียวกบัยำนพำหนะหรือหลกัประกนัของท่ำน เช่น รำคำประเมิน / 

ตน้ทุนท่ีมีกำรประเมินค่ำ ยี่ห้อยำนพำหนะ ปีท่ีผลิต ปีท่ีจดทะเบียน หมำยเลข
ทะเบียนยำนพำหนะ จงัหวดัท่ีจดทะเบียน หมำยเลขตวัถงั หมำยเลขเคร่ืองยนต์ 
บนัทึกเลขไมลแ์ละภำระหน้ีสินใดท่ีติดมำกบัยำนพำหนะ และ/หรือรำยละเอียด
อื่นตำมเอกสำรทะเบียน (เช่น แรงมำ้ / ซีซี) 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเชิง
เทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรใช้ขอ้มูลออนไลน์ ขอ้มูลเชิงเทคนิค ขอ้มูลท่ีเก็บผ่ำนอุปกรณ์
ของท่ำน เช่น  

▪ กำรระบุพิกัด ข้อมูลกำรเข้ำถึงส่ือเสียง /  ภำพวิดีทัศน์  / 
ภำพถ่ำย / กลอ้ง ขอ้มูลปฏิทิน ขอ้มูลบนัทึกกำรโทร สมุดบญัชี
รำยช่ือผู้ติดต่อ  / ท่ีอยู่ข้อควำมหรืออี เมล (เ น้ือหำอี เมล) 
หมำยเลขประจ ำตวัเคร่ือง (Unique Device Identifier: UDID) 
ท่ีอยู่ไอพี (IP Address)  

▪ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมกำรใช้งำนเว็บไซต์ / กำรติดตำม
กิจกรรม กำรใช้งำนเว็บไซต์ (Clickstream / online website 
tracking) ประวตัิ กำรสืบคน้ ประเภทของกำรเขำ้ชมเว็บไซต์
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม ของผูใ้ช้งำน (เช่น หน้ำเว็บไซต์และ
เน้ือหำท่ีคุณเข้ำชม เวลำท่ีใช้บนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท 
คุณลักษณะ (Features) ท่ีใช้ จ ำนวนครั้ งในกำรเข้ำเยี่ยมชม
เว็บไซต์ แมว้่ำบริษทัไม่ทรำบตวัตนของผูใ้ช้งำนก็ตำม คุกก้ี
หรือเทคโนโลยีอื่นใดท่ีมีลักษณะคลำ้ยคลึงกนั ภำษำท่ีใช้ใน
กำรเขำ้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์

▪ ข้อมูลประจ ำตัวในกำรล็อกอินรหัสท่ีใช้เพ่ือควำมปลอดภยั 
รหัส กำรเขำ้ถึงหรือรหัสผ่ำน ช่ือบญัชีผูใ้ช้งำน รหัสผ่ำนเขำ้
ใชบ้ญัชี หมำยเลข PIN รำยละเอียดกำรเขำ้ถึง เวลำท่ีใชใ้นกำร
เขำ้ถึง ขอ้ควำม SMS  

▪ กำรโฆษณำของบริษทั หนำ้เวบ็ไซตท่ี์ท่ำนใชค้ลิกลิงก์ เพ่ือใช้
บริกำรออนไลน์ของบริษัท (เช่น Referrer URL) เวลำ และ
ควำมถี่ท่ีท่ำนใชบ้ริกำรออนไลน์ของบริษทั Crash Report และ
เทคโนโลยีอื่นบนอุปกรณ์กำรส่ือสำรท่ีท่ำนใช้เพ่ือเข้ำถึง 
แพลตฟอร์ม  

▪ ขอ้มูลไร้โครงสร้ำง กำรระบุเอกลกัษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) 
รุ่นของเค ร่ืองมือ ส่ือสำร ข้อ มูลในอุปกรณ์ MID (เ ช่น 
หมำยเลข ประจ ำตัวท่ีแอปพลิเคชัน LINE สร้ำงขึ้น ซ่ึงมิใช่
ร หั ส ปร ะ จ ำ ตั ว  LINE) รหั ส ส ำ ห รั บก ำ ร ส่ ง ค ำ ต อ บ
แบบสอบถำมผ่ำนทำง แอปพลิเคชัน LINE บัญชีผูใ้ช้แอป
พลิเคชนั บญัชีผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ เช่น Google Facebook 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความช่ืนชอบ มุมมอง 
ข้อซักถาม และความคิดเห็น  

ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม ควำมช่ืนชอบ มุมมอง ขอ้ซักถำม และควำมคิดเห็นของ
ท่ำน เช่น พฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีท่ำนสนใจ ขอ้มูลอื่นใดท่ี
ท่ำนเลือกท่ีจะส่งให้แก่บริษทั (รวมถึงกำรส่ง ขอ้มูลผ่ำนทำงส่ือสังคมออนไลน์
หรือกำรส ำรวจควำมคิดเห็นออนไลน์)  ควำมคิดเห็น ข้อติชม ข้อร้องเรียน  
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ค ำแนะน ำ ค ำตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็น ขอ้ซักถำมและขอ้มูลท่ีท่ำนสมคัรใจ
ให้ในระหว่ำงท่ีมีกำรติดต่อส่ือสำรด้ำนกำรตลำดหรือกำรส่ือสำรเก่ียวกับกำร
บริกำรลูกค้ำ  รวมทั้ งข้อมูลของท่ำนท่ีเปิดเผยอยู่บนช่ือผู้ใช้งำน ส่ือสังคม
ออนไลน์ของท่ำน 

ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท
เพื่อใช้ประกอบการให้บริการ  

ขอ้มูลบนัทึกกำรติดต่อระหว่ำงท่ำนกบับริษทัเพ่ือใช้ประกอบกำรให้บริกำร เช่น 
ขอ้มูลบนัทึกกำรสนทนำทำงโทรศพัท์ระหว่ำงท่ำนกบับริษทั บนัทึกขอ้มูลเสียง 
บนัทึกกำรใชโ้ทรศพัท ์ / ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หมำยเลขประจ ำเทอร์มินอล 
(Terminal ID) ข้อมูลซ่ึงอยู่ภำยใต้ฟังก์ชัน Litigation Holds หรือกระบวนกำร 
eDiscovery ขอ้มูลท่ีตอ้งเก็บรักษำเพ่ือประโยชน์ในกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมละเอียดอ่อนของท่ำน เช่น ขอ้มูลประวตัิอำชญำกรรม 
ขอ้มูลเก่ียวกบัศำสนำ ขอ้มูลควำมพิกำร ขอ้มูลชีวภำพ (เช่น ขอ้มูลภำพจ ำลอง
ใบหน้ำ ข้อมูลจ ำลองลำยน้ิวมือ) บริษัทอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมี
ควำมละเอียดอ่อนของท่ำนตำมท่ีระบุเอำไวข้ำงตน้ตำมวตัถุประสงค์ท่ีบริษทั
ก ำหนด 
 

 

(2) ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลที่สัมพันธ์กัน 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน  ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวัตน เช่น ช่ือตวั ช่ือกลำง นำมสกุล อำยุ 

ข้อมูลเก่ียวกับกำรจ้ำงงำน หมำยเลขประจ ำตัวท่ีทำง
รำชกำรออกให้ (เช่น หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 
หมำยเลขใบอนุญำตขับรถ หมำยเลขใบอนุญำตกำร 
ประกอบวิชำชีพ หมำยเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลข
ทะเบียนคนต่ำงด้ำว  หมำยเลขประจ ำตัวผู ้เ สียภำษี
หมำยเลขประจ ำตวัผูป้ระกนัตน) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
งำน (เช่น ต ำแหน่ง หนำ้ท่ีงำน อำชีพ ช่ือต ำแหน่ง บริษทั
ท่ีท่ำนท ำงำนหรือได้รับกำรว่ำจ้ำง หรือบริษทัท่ีท่ำนถือ
หุ้น) สัญชำติ ลำยมือช่ือ 

ขอ้มูลในกำรติดต่อของท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ข้อมูลในกำรติดต่อของท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
หมำยเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู่อีเมล เลขประจ ำตวับญัชีผูใ้ชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ หมำยเลขประจ ำตวั กำรสนทนำ (Chat 
ID) ท่ีอยู่อำศยั 
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หำกท่ำนไม่ให้ขอ้มูลของท่ำนแก่บริษทั บริษทัอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริกำรให้แก่ท่ำนตำมค ำขอ หรืออำจไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่บำงประกำรที่บริษทัมีต่อท่ำน หรืออำจไม่
สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของบริษทัได ้

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก  

 หำกท่ำนมีกำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษทั ท่ำนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรแจ้ง
รำยละเอียดตำมประกำศฉบบัน้ีให้บุคคลดงักล่ำวทรำบ ตลอดจนกำรขอควำมยินยอมจำกบุคคลนั้น (หำก
เป็นกรณีที่ต้องได้รับควำมยินยอม) นอกจำกน้ี ท่ำนมีหน้ำที่ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้บริษทัสำมำรถเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นได้โดยชอบดว้ยกฎหมำยตำมที่ระบุไว้ใน
ประกำศฉบบัน้ี ตวัอยำ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมี ดงัต่อไปน้ี 

➢ ช่ือ นำมสกุล อำยุ เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์/ ที่อยู่อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขบัตร
ประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขหนงัสือเดินทำง  

➢ เอกสำรทำงกำรเงิน เงินเดือน ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบังำน (เช่น ต ำแหน่ง หน้ำที่กำรงำน 
อำชีพ บริษทัที่ท ำงำน หรือที่บุคคลนั้นไดรั้บกำรว่ำจำ้ง หรือที่บุคคลนั้นถือหุ้น)  

➢ ควำมสัมพันธ์กับกรรมกำร ผู ้บริหำร และบุคคลผู้มีอ  ำ นำจควบคุมของบริษัท
ควำมสัมพนัธ์กบันิติบุคคลอื่น (เช่น กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุ้น) ขอ้มูลของบุคคลที่มี
อ  ำนำจควบคุมกำรท ำรำยกำรต่ำง ๆ  ตลอดจนผูรั้บโอน ผูรั้บประโยชน์ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้ำย (Ultimate Beneficial Owner) คณะกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำร / ผูถ้ือหุ้น / ผูแ้ทนนิติบุคคล ผูจ้ดักำรใหญ่ บุคคลอื่นใด  ที่สำมำรถก ำหนด
นโยบำยหรือมีอ ำนำจบริหำรในองคก์ร  

➢ สถำนภำพทำงกำรเมืองและควำมสัมพนัธ์กบัท่ำน เช่น ญำติที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง 

➢ สมำชิกในครอบครัวของท่ำน ผูถ้ือบญัชีร่วม คู่สมรส / อดีตคู่สมรส ขอ้มูลเก่ียวกบับุตร
ของท่ำน (เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ นำมสกุล อำย ุเพศ หมำยเลขบตัรประจ ำตวัที่หน่วยงำน
ภำครัฐออกให้ ที่อยู ่อีเมล และ กิจกรรมที่เก่ียวกบับุตร) ญำติสนิท ขอ้มูลเจำ้บำ้น  

➢ ข้อมูลเก่ียวกับผูจ้ัดกำรมรดกที่ศำลตั้ง /ผูจ้ัดกำรมรดกตำมพินัยกรรม ผูถ้ือบัญชีร่วม 
ขอ้มูลเก่ียวกบัพยำน ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บโอนสิทธิตำมหนงัสือมอบอ ำนำจ  

➢ บุคคลผูไ้ด้รับมอบอ ำนำจ ผูไ้ด้รับมอบอ ำนำจให้รับรอง / สลักหลัง บุคคลผู้ติดต่อ  
ผู ้ช ำระเงินเบี้ ยประกัน  ผู ้มีอ  ำนำจลงนำม /ผู ้ค  ้ ำประกัน บุคคลอ้ำงอิง ลูกค้ำของ
บุคคลภำยนอก  
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➢  ผูจ้  ำน ำ / ผูรั้บจ ำน ำ ผูใ้ห้เช่ำ/ผูเ้ช่ำ นำยทะเบียนของทรัพยสิ์นที่คุณใช้เป็นหลกัประกนั 
ลูกหน้ีของท่ำน ผูรั้บโอน /ผูรั้บเงิน ผูรั้บช ำระหน้ีนำยจำ้ง  

➢ ผูต้ิดต่อส ำหรับกำรติดตำมหน้ีหรือในกรณีที่ท่ำนอำจขอให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ขอ้มูลของท่ำนแก่บุคคลภำยนอก  

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 ในกรณีที่บริษทัทรำบอยู่ก่อนแลว้ว่ำเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทัจะตอ้งไดรั้บควำมยินยอม
เป็นผูเ้ยำว ์หรือเป็นบุคคลที่ไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมไดด้ว้ยตนเองตำมกฎหมำย บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจำกผูเ้ยำว ์จนกว่ำจะไดรั้บควำมยินยอมจำกผูใ้ช้อ  ำนำจปกครองที่มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนผูเ้ยำวแ์ละ
จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูล จำกคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถและคนไร้ควำมสำมำรถจนกว่ำจะได้รับควำม
ยินยอมจำกผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบำล (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี หำกบริษทัไม่ทรำบมำก่อนว่ำเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
เป็นผูเ้ยำว ์คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ แต่มำทรำบในภำยหลงัว่ำบริษทัได้มีกำร
จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยำว์โดยมิไดรั้บควำมยินยอมจำกผูใ้ช้อ  ำนำจปกครองที่มีอ  ำนำจกระท ำกำร
แทนผูเ้ยำว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับควำมยินยอมและผูเ้ยำว์ไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ด้วยตนเองตำม
กฎหมำย) หรือไดม้ีกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถ  
โดยมิไดรั้บควำมยินยอมจำกผูพ้ิทกัษ์หรือผูอ้นุบำล (แลว้แต่กรณี) บริษทัจะด ำเนินกำรลบขอ้มูลดังกล่ำว
โดยเร็ว และอำจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลดงักล่ำว เฉพำะในกรณีที่บริษทัสำมำรถอำศัย
เหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยประกำรอื่น นอกเหนือจำกควำมยินยอมได ้
 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน 
 บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่ท่ำนไดต้ิดต่อ 

(1) ช่องทำงกำรให้บริกำร บริษัทอำจจัดเก็บข้อมูลของท่ำนโดยตรงจำกท่ำน ไม่ว่ำจะผ่ำน
ช่องทำง แบบออฟไลน์หรือออนไลน์ (เช่น ผ่ำนสำขำหรือที่ท ำกำรของบริษทั กำรสัมภำษณ์ ไปรษณีย์ 
พนกังำนเดินเอกสำร) หรือกำรให้บริกำรผ่ำนระบบโทรคมนำคม (เช่น ทำงโทรศพัท ์ทำงอีเมล ทำงเวบ็ไซต)์ 
แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook) และช่องทำง
กำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดอื่น ๆ  

(2) ช่องทำงอื่นนอกจำกกำรให้บริกำรของบริษทั อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่ำนผ่ำนช่องทำง
อื่นนอกจำกกำรบริกำร เช่น เมื่อท่ำนติดต่อกบับริษทัก่อนกำรท ำธุรกรรม กำรสมคัรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริกำร
ของบริษทั กำรขอเอกสำร เสนองำน (Pitch) หรือขอ้เสนอต่ำง ๆ จำกบริษทั กำรเขำ้ร่วมในกำรท ำธุรกรรม
หรือกำรท ำสัญญำ (ไม่ว่ำจะติดต่อและให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนช่องทำงใด เช่น ผ่ำนสำขำของบริษทั 
แพลตฟอร์มทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ สังคมออนไลน์ของบริษทั บญัชี LINE ที่เป็นทำงกำรของบริษทั) หรือ
ขอ้มูลที่ไดรั้บจำกห้องเก็บเอกสำร (Data Room) ที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำธุรกรรม  
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(3) จำกแหล่งอื่น บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น ขอ้มูลสำธำรณะ (เช่น กำร
ไดรั้บขอ้มูลจำกผูใ้ห้บริกำรที่บริษทัว่ำจำ้งให้เก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนบุคคลแทน) พนัธมิตรทำงธุรกิจของ
บริษทั (เช่น บริษทัที่เขำ้ร่วมหรือมุ่งหวงัจะเขำ้ร่วมโครงกำรกบับริษทัในเครือของบริษทั อนัเก่ียวกบัเร่ือง
ของกำรลงทุนและกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัประกนัภยัในเร่ืองที่เก่ียวกบักำรประกนัภยั) หน่วยงำนที่บริษทั
ให้บริกำร (รวมทั้งเว็บไซต์ตลอดจนช่ือผูใ้ช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำนดงักล่ำว) แหล่งขอ้มูล
ของทำงกำร หน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนขอ้มูลที่น่ำเช่ือถือเก่ียวกบับุคคล หน่วยงำนภำครัฐ (เช่น ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพำกร ส ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี กระทรวงพำณิชย์ กรมที่ดิน) ศำล และจำก
บุคคลภำยนอกอื่นใด (เช่น ผูท้ี่แนะน ำลูกคำ้ ผูแ้ทนของท่ำน ผูค้ำ้ หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดรั้บมอบอ ำนำจจำก
ท่ำน) 

 
4. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัอำจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเป็นธรรมและ
ถูกต้องตำมกฎหมำยและเพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะ (“ฐานการประมวลผล”) กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีผลบงัคบัใชก้บับริษทั ซ่ึงไดจ้ ำกดัส่ิงที่บริษทัสำมำรถกระท ำไดเ้ก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
โดยจะตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ที่กฎหมำยอนุญำตเท่ำนั้น ขอ้จ ำกดัน้ีไม่ไดม้ีควำมมุ่งหมำยห้ำมไม่ให้
บริษทัน ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปประมวลผล แต่เป็นไปเพื่อให้บริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเป็น
ธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของท่ำน ฐำนกำรประมวลผลภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีกำร
บังคับใช้ มีอยู่หลำยฐำนขึ้นอยู่กับพฤติกำรณ์และวตัถุประสงค์ของกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูล และ
ประเภทของขอ้มูลที่จะน ำไปประมวลผล บริษทัอำจจะอำ้งฐำนกำรประมวลผลฐำนใดฐำนหน่ึงดงัต่อไปน้ี
ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน: 

• เมื่อเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปฏิบตัิตำมสัญญำหรือหน้ำที่ที่บริษทัมีต่อท่ำนหรือเพื่อด ำเนินกำรตำม
 ค ำขอของท่ำนก่อนที่จะเขำ้ท ำสัญญำกบัท่ำน 
• เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษทั 
• เมื่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นไปเพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
• เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกบับริษทัในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และ 
• เมื่อเป็นกรณีที่จ ำเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือ สุขภำพของท่ำน 

ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ภำยใต้กฎหมำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้ง นอกเหนือจำกฐำนกำรประมวลผลที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้แลว้ บริษทัจะ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดอื่น ๆ ที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 
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กิจกรรมกำรประมวลผลบำงกิจกรรมอำจอำศยัฐำนกำรประมวลผลมำกกว่ำหน่ึงฐำน ในกรณีเช่นน้ี บริษทั
อำจจะอำศยัฐำนกำรประมวลผลฐำนใดฐำนหน่ึงเพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวัตถุประสงค์ใน
ตารางดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับบริษัท 

• เพ่ือยืนยนัและพิสูจน์ตวัตนของท่ำน 
• เพ่ือกำรให้บริกำรยืนยนัตวัตนรูปแบบดิจิทลั  
• เพ่ือให้บริกำรและ/หรือผลิตภณัฑข์องบริษทัแก่

ท่ำน 
• เพ่ือปฏิบตัิตำมสัญญำท่ีท่ำนมีกบับริษทัหรือค ำ

ขอก่อนเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำว 
• เพ่ือบริหำรจดักำรควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบริษทั

และท่ำนหรือธุรกิจของท่ำน 
• เพ่ือด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของท่ำน (ซ่ึงบริษทั

อำจติดตำมและบนัทึกกำรส่ือสำรระหว่ำง
บริษทักบัท่ำน ซ่ึงรวมถึงกำรสนทนำทำง
โทรศพัทด์ว้ย) 

• เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบประวตัิเครดิตและ
ประเมินควำมน่ำเช่ือถือทำงดำ้นเครดิตของท่ำน 

• เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุมตัิสินเช่ือให้แก่
ท่ำนตำมค ำขอสินเช่ือของท่ำน 

• เพ่ือกำรตำมหน้ีท่ีคำ้งช ำระต่อบริษทั 
• เพ่ือเป็นกำรศึกษำกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือ

บริกำรของบริษทัหรือขององคก์รอื่น ๆ โดย
ท่ำน 

• เพ่ือเป็นกำรส่งข่ำวสำรเก่ียวกบักำรบริกำรหรือ
เป็นกำรแจง้เตือนถึงสิทธิประโยชน์ท่ีท่ำนไดร้ับ 

• เพ่ือเป็นกำรส่ือสำรกบัท่ำนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และ/หรือบริกำรต่ำง ๆ 

• เม่ือท่ำนให้ควำมยินยอมกบับริษทัในกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบตัิตำมสัญญำหรือ
หนำ้ท่ีท่ีบริษทัมีต่อท่ำนหรือเพ่ือด ำเนินกำรตำม
ค ำขอของท่ำนก่อนท่ีจะเขำ้ท ำสัญญำกบัท่ำน 

• เพ่ือประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
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• เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำรประกนัภยัและบริกำรทำงกำรเงิน 
และเช่ำซ้ือ 

การให้บริการลูกค้า 

• เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรโอนทะเบียน
ให้แก่ลูกคำ้ 

• เพ่ือเป็นกำรบริหำรจดักำรและให้บริกำรเช่ำซ้ือ 
และ 

• เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพและกำรท ำงำนของ
เวบ็ไซตข์องบริษทั (เวบ็ไซตค์ุกก้ี) 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบตัิตำมสัญญำหรือ
หนำ้ท่ีท่ีบริษทัมีต่อท่ำนหรือเพ่ือด ำเนินกำรตำม
ค ำขอของท่ำนก่อนท่ีจะเขำ้ท ำสัญญำกบัท่ำน 

• เพ่ือเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษทั 
หรือ 

• เพ่ือประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 

กิจกรรมการตลาดและการส่ือสาร 

• เพ่ือท ำกำรตลำดแบบเจำะจงกลุ่มลูกคำ้ 
• เพ่ือน ำเสนอขอ้ควำมทำงกำรตลำดท่ีบริษทัได้

วิเครำะห์ให้เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของท่ำน 
• เพ่ือประชำสัมพนัธ์และให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำรของบริษทั และ/
หรือพนัธมิตรของบริษทัท่ีท่ำนอำจสนใจแก่
ท่ำน 

• เพ่ือประชำสัมพนัธ์แบรนด์ของบริษทั 
• เพ่ือท ำกำรส่ือสำรภำยในและ/หรือภำยนอก

องคก์รของบริษทั 
• เพ่ือใชคุ้กก้ีขององคก์รภำยนอกในกำรน ำเสนอ

ผลิตภณัฑ ์และ/หรือบริกำรท่ีท่ำนอำจสนใจ 
• เพ่ือส่ือสำรกบัท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ (รวมไป

ถึงทำง อีเมล โทรศพัท ์ขอ้ควำม ไปรษณีย ์หรือ 
ต่อหนำ้) โดยมีเงื่อนไขว่ำกำรส่ือสำรดงักล่ำว
จะตอ้งถูกตอ้งตำมกฎหมำย และ 

• เพ่ือจดัเก็บรักษำและอพัเดทขอ้มูลติดต่อท่ำนใน
กรณีท่ีสมควร 

• เม่ือท่ำนให้ควำมยินยอมกบับริษทัในกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

• เพ่ือประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
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กิจกรรมการตลาดและการส่ือสารผ่านผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย 

• เพ่ือส่ือสำรกบัท่ำนผ่ำนผูใ้ห้บริกำรโซเชียล
มีเดีย และ 

• เพ่ือให้ผูใ้ห้บริกำรโซเชียลมีเดียส่งขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และ/หรือบริกำรของบริษทั
ท่ีท่ำนอำจสนใจแก่ท่ำน 

• เพ่ือประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย 

• เพ่ือให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
ให้แก่ผูใ้ห้บริกำรโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ เพ่ือเสนอ
ผลิตภณัฑ/์บริกำรผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำร
ออนไลน ์

• เม่ือท่ำนให้ควำมยินยอมกบับริษทัในกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการตลาดของบุคคลภายนอกดงักล่าว 

• เพ่ือให้พนัมิตรทำงธุรกิจของบริษทัสำมำรถ
น ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำรของตน
ให้แก่ท่ำน (เรำจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำนเพ่ือวตัถุประสงคน้ี์ ยกเวน้ท่ำนจะให้
ควำมยินยอมแก่บริษทัอย่ำงชดัแจง้) 

• เม่ือท่ำนให้ควำมยินยอมกบับริษทัในกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

การพัฒนาธุรกิจ 

• เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจและพฒันำผลิตภณัฑ ์และ/
หรือบริกำรให้เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้และเพ่ือพฒันำประสิทธิภำพทำงธุรกิจ
ของบริษทั 

• เพ่ือทดสอบ ท ำกำรวิจยั วิเครำะห์ และพฒันำ 
รูปแบบกำรใชง้ำน ผลิตภณัฑ ์และ/หรือ บริกำร
ใหม่ 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบตัิตำมสัญญำหรือ
หนำ้ท่ีท่ีบริษทัมีต่อท่ำนหรือเพ่ือด ำเนินกำรตำม
ค ำขอของท่ำนก่อนท่ีจะเขำ้ท ำสัญญำกบัท่ำน 

• เพ่ือเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษทั 
หรือ 

• เพ่ือประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
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• เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจและวิเครำะห์ควำมตอ้งกำร
และควำมพึงพอใจของท่ำน 

• เพ่ือคน้หำปัญหำของผลิตภณัฑ ์และ/หรือ
บริกำร 

• เพ่ือวำงแผนกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์และ/หรือ
บริกำร 

• เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของท่ำน รวมถึงกำร
วิเครำะห์และให้คะแนนเครดิตและพฤติกรรม 

• เพ่ือจดักำรขอ้รอ้งเรียนของท่ำน 
• เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจพฤติกรรมกำรใชจ้่ำยของ

ท่ำนเพ่ือช่วยท่ำนในกำรวำงแผนกำรออม 
• เพ่ือท ำรำยงำนสถิติ หรือกำรวิจยัทำงกำรตลำด 
• เพ่ือจดัจำ้งผูใ้ห้บริกำรเพ่ือด ำเนินกำรอย่ำงใด

อย่ำงหน่ึงอนัเป็นกำรสนบัสนุนธุรกิจของ
บริษทั 

• เพ่ือท ำรำยงำนและท ำกำรตรวจสอบ
ภำยใน  และ 

• เพ่ือท ำแบบส ำรวจหรือรับฟังควำมเห็นของท่ำน
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และ/หรือบริกำรของบริษทั 

การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัท 

• เพ่ือยืนยนัและพิสูจน์ตวัตนของท่ำน 
• เพ่ือป้องกนักำรทุจริต กำรฟอกเงิน และกำร

ต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำย 

• เพ่ือยื่นรำยงำนตำมกฎหมำยให้หน่วยงำนรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง 

• เพ่ือจดัเก็บรำยงำนต่ำง ๆ ตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด และ 

• เพ่ือปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

• เพ่ือปฏิบติัตำมค ำสั่งหรือค ำร้องขอของ
หน่วยงำนรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เพ่ือเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษทั 
• เพ่ือประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีในกำร

ด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ หรือ 
• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัประโยชน์
สำธำรณะท่ีส ำคญั 
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• เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกบั
ดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยั และกฎหมำยว่ำดว้ย
ประกนัวินำศภยั ตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของส ำนกังำนฯ ท่ี 
https://www.oic.or.th 

การจัดการความเส่ียงและความปลอดภัย 

• เพ่ือเป็นกำรป้องกนัอำชญำกรรมและจดักำร
ควำมปลอดภยัของบริเวณสถำนท่ีท ำกำรของ
บริษทั (เช่น ธนำคำรอำจติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) ทั้งในและรอบ ๆ บริเวณสถำนท่ีท ำ
กำรของบริษทั ซ่ึงอำจท ำกำรเก็บภำพถ่ำย วีดีโอ 
หรือบนัทึกเสียงของท่ำน และของบุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้งกบัท่ำนหรือกบัธุรกิจของท่ำน)   

• เพ่ือท ำกำรคน้หำ สืบสวน รำยงำน และ
ด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนักำรทุจริตและ
อำชญำกรรมทำงกำรเงิน 

• เพ่ือจดักำรควำมเส่ียงส ำหรับบริษทั องคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั ลูกคำ้ และ/หรือคู่คำ้ของ
บริษทั และ 

• เพ่ือขำย หรือสิทธิเรียกรอ้งในหน้ีกบั
บุคคลภำยนอก 

 

 
 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบตัิตำมสัญญำหรือ
หนำ้ท่ีท่ีบริษทัมีต่อท่ำนหรือเพ่ือด ำเนินกำรตำม
ค ำขอของท่ำนก่อนท่ีจะเขำ้ท ำสัญญำกบัท่ำน 

• เพ่ือเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษทั 
หรือ 

• เพ่ือประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
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วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว 

ฐานการประมวลผล 

การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับบริษัท 

• เพ่ือยืนยนัและพิสูจน์ตวัตนของท่ำนโดยใช้
ขอ้มูลชีวมิติ 

• เพ่ือปฏิบตัิตำมสัญญำท่ีท่ำนมีกบับริษทัหรือค ำ
ขอก่อนเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำว 

• เม่ือท่ำนให้ควำมยินยอมกบับริษทัในกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือ 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัประโยชน์
สำธำรณะท่ีส ำคญั 

การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัท 

• เพ่ือยืนยนัและพิสูจน์ตวัตนของท่ำน 
• เพ่ือป้องกนักำรทุจริต กำรฟอกเงิน และกำร

ต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำยและ 

• เพ่ือปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัประโยชน์
สำธำรณะท่ีส ำคญั หรือ 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำยของบริษทั 

การจัดการความเส่ียงและความปลอดภัย 

• เพ่ือเป็นกำรป้องกนัอำชญำกรรมและจดักำร
ควำมปลอดภยัของบริเวณสถำนท่ีท ำกำรของ
บริษทั  

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัประโยชน์
สำธำรณะท่ีส ำคญั หรือ 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำยของบริษทั 
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การเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน 

• เพ่ือเก็บรักษำเอกสำรไวใ้ชเ้ป็นหลกัฐำน (เช่น 
บริษทัอำจเก็บส ำเนำบตัรประชำชนของท่ำน
เพ่ือไวใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนยืนยนักำรท ำธุรกรรม
ของท่ำนกบับริษทั และบตัรประชำชนซ่ึงออก
โดยรัฐบำลไทยอำจมีขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
เช่น ศำสนำ และ หมู่โลหิต โดยบริษทัอำจท ำ
กำรขีดฆ่ำ/คำดด ำขอ้มูลส่วนบุคคลออ่นไหว
ดงักล่ำวเท่ำท่ีสมควรเพ่ือปกป้องขอ้มูลของท่ำน 
ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกท่ำนอีก) 
และ 

• เพ่ือเก็บรักษำเอกสำร สัญญำ และแบบฟอร์มใบ
สมคัรต่ำง ๆ ตำมท่ีหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนด  

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัประโยชน์
สำธำรณะท่ีส ำคญั หรือ 

• เม่ือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำยของบริษทั 

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ ฐานการประมวลผล 

• เพ่ือด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นตำรำงน้ี  

• ฐำนกำรประมวลผลเดียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัดงักล่ำว 

 

5.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทในเครือ 
บริษทัอำจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บริษทัในเครือของบริษทั 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ แก่ท่ำน 

ผู้ให้บริการ 

บริษทัอำจว่ำจำ้งบริษทัอื่นเป็นผูใ้ห้บริกำรแทนหรือสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทั เช่น ผูใ้ห้บริกำรภำยนอก (Outsourcing) ตวัแทน ผูร้ับจำ้งช่วงงำนต่อ 
เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัอำจจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผูใ้ห้บริกำร
แทนหรือสนบัสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษทัเหล่ำน้ีเพ่ือใชใ้นวตัถุประสงค์ทำง
ธุรกิจต่ำง ๆ รวมถึงกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ เช่น ผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรจดัท ำเวบ็ไซต ์
แอปพลิเคชนั ผูใ้ห้บริกำร Cloud ผูใ้ห้บริกำรซอฟตแ์วร์ เครือข่ำยต่ำง ๆ 
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ท่ีปรึกษาวิชาชีพ 
บริษทัอำจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนให้แก่ท่ีปรึกษำวิชำชีพดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรตรวจสอบ กฎหมำย บญัชี และกำรบริกำรทำงภำษี เพ่ือสนบัสนุน
กำรประกอบธุรกิจของบริษทั 

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นท่ี
ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือ
วัตถุประสงค์จ าเป็น 

- กำรเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนให้แก่หน่วยงำนภำครัฐท่ีมีอ  ำนำจ หนำ้ท่ีในกำรก ำกบั
ดูแลกฎหมำยและกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี กฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยเก่ียวกบักำร
คุม้ครองแรงงำนและประกนัสังคม และกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีบริษทัจ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิ
ตำมทั้งของในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงประกำศและระเบียบท่ีออกตำม
กฎหมำยดงักล่ำว 
- กำรเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนอนัเป็นกำรปฏิบติัตำมค ำสั่งของผูมี้อ  ำนำจตำมกฎหมำย 

บุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้รับโอนสิทธิ 
ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญา
แปลงหนี้ใหม่ 

- บริษทัอำจโอนสิทธิ โอน หรือท ำสัญญำแปลงหน้ีใหม่เพ่ือโอนสิทธิและหนำ้ท่ี
ของบริษทั ให้แก่บุคคลภำยนอก ทั้งน้ี เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำระหว่ำงท่ำน
กบับริษทั บริษทัอำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผูร้ับโอนสิทธิ 
ผูร้ับโอน หรือผูร้ับโอนตำมสัญญำแปลงหน้ีใหม่ 

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น พนัธมิตรทำงธุรกิจ 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (หากมี)  

     บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของไปยงับริษทัในเครือกิจกำร/
ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่ำงประเทศ หรือไปยงัผูรั้บข้อมูลอื่นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ
ของบริษทั เช่น กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไวบ้นเซิร์ฟเวอร์หรือคลำวด์ในประเทศต่ำง ๆ 
บริษทัจะดูแลกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และจะด ำเนินกำรให้
มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเหมำะสมสอดคล้องกับมำตรฐำน  
 
7.  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวต้รำบเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในกำร

เก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่ำวเท่ำนั้น เช่น เพ่ือวตัถุประสงค์เก่ียวกบัธุรกิจ และกฎหมำย หรือเพ่ือปฏิบติัตำม
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

       บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นเวลำ 10 ปี ภำยหลงัจำกที่ท่ำนไม่ไดเ้ป็นลูกคำ้ของ
บริษทัแล้ว ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของบริษทัในกำรด ำเนินข้อพิพำททำงสัญญำใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นนั้นใน
ระยะเวลำดงักล่ำว เวน้แต่กรณีที่มีเหตุผลทำงกฎหมำย หรือเหตุผลทำงเทคนิครองรับ บริษทัอำจเก็บรักษำ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวน้ำนกว่ำ 10 ปีได ้หำกบริษทัไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลของท่ำน
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แลว้ บริษทัจะท ำลำย ลบ หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคลที่เป็นเจ้ำของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
      ในกรณีที่ท่ำนไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริกำรจำกบุคคลที่สำม เช่น บริษทัประกนัภยัที่บริษทัแนะน ำให้
ท่ำน บุคคลที่สำมดงักล่ำวอำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขเพ่ิมเติมที่ใช้กับ
ผลิตภณัฑ ์และบริกำรของบุคคลสำมเหล่ำนั้น 
 
8.   สิทธิของท่าน 

ภำยใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ำนมีสิทธิหลำย
ประกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำร เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยและ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ดงัน้ี 

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  ท่ำนมีสิทธิที่จะขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและ
ขอรับส ำเนำขอ้มูลที่เก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และขอ้มลู
ที่เก่ียวกบัสภำพแห่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมทั้งขอให้เปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำน
ไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม  

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิด หำกท่ำนเห็นว่ำ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่สมบูรณ์ ท่ำนมีสิทธิขอให้
แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงักล่ำวให้เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบูรณ์ครบถว้นได ้ 

(3) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอให้ลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำน ตลอดจนกำรท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่ในลกัษณะของขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคล 
ที่เป็นเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ ทั้งน้ี กำรใช้สิทธิในกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลในประกำรน้ี 
จะตอ้งอยูภ่ำยใตเ้งื่อนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

(4) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอให้ระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน เช่น ในกรณีที่ท่ำนพบว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ถูกตอ้ง ท่ำนอำจใช้สิทธิระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่ำวจนกว่ำจะมีกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  

(5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้น
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับท่ำน รวมถึงกรณีที่มีวตัถุประสงค์เก่ียวกับ
กำรตลำดแบบตรงและกำรท ำบญัชีประวตัิที่เก่ียวขอ้งกบักำรตลำดแบบตรงดงักล่ำว  

(6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่
ท่ำนไดเ้คยให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนมีสิทธิขอเพิก
ถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได ้ 

(7) สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนได้ด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนได้ และให้บริษทัส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยงัผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสำมำรถท ำได้
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ด้วยวิธีด ังกล่ำว สิทธิในข้อน้ีจะสำมำรถท ำได้หำกข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลในรูปแบบ 
อัตโนมัติและได้ประมวลผลตำมฐำนควำมยินยอม ฐำนสัญญำที่ท่ำนเป็นคู่สัญญำหรือก่อนเข ้ำท ำ
สัญญำ 

(8) สิทธิในการร้องเรียน  ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนต่อผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
หำกท่ำนเช่ือว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกำรกระท ำในลักษณะที่ฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

ทั้งน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรตำมสิทธิของท่ำน เมื่อมีกำรร้องขอตำมช่องทำงกำรขอใช้สิทธิ โดย
ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิได้ตำมช่องทำงของบริษทั และเว็บไซต์ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัอำจขอสงวนสิทธิ
ไม่ปฏิบ ัติตำมค ำร้องขอใช้สิทธิของท่ำน ตำมควำมเหมำะสมและเท่ำที่กฎหมำยและกฎระเบียบ
ก ำหนด บริษทัอำจมีสิทธิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่สมเหตุสมผล ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำร้องขอ
ใช้สิทธินั้น 

9.   การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษทัให้ควำมส ำคญักบัควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน ดงันั้น บริษทัจึงมุ่งเนน้ที่จะรับรองควำมปลอดภัย

ของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และท ำกำรตรวจสอบและใชม้ำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้ง
ดำ้นควำมพร้อมและเหมำะสมเชิงอุปกรณ์ เชิงเทคนิค และเชิงองค์กร ในมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัเมื่อ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน นอกจำกน้ี พนักงำนของบริษทัยงัไดรั้บกำรอบรมเพื่อให้จดักำรกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงปลอดภยัและดว้ยควำมเคำรพควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน โดยหำกเกิดควำมบกพร่อง
ลม้เหลวอนัใดทำงบริษทัจะท ำกำรลงโทษทำงวินยั 

10. คุกกี ้

บริษัทใช้คุกก้ีในบำงเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัท 
(ตวัอย่ำงเช่นกำรตั้งค่ำของผูใ้ช้และกำรบนัทึกขอ้มูลเซสชั่น) คุกก้ีคือไฟล์ขอ้ควำมขนำดเล็กที่เว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชั่นจะส่งไปยงัเบรำวเ์ซอร์ของท่ำนเพ่ือเก็บขอ้มูลบำงประเภทไวใ้นระบบของท่ำน บริษทัใช้คุกก้ี
หลำยประเภทเพื่อวตัถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันไป ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์ในกำรปรับปรุงประสบกำรณ์
ออนไลน์ของท่ำนและปรับแต่งโฆษณำที่ท่ำนเห็นเพ่ือให้เหมำะสมกบัท่ำนมำกขึ้น ท่ำนสำมำรถปรับกำรตั้ง
ค่ำในเบรำวเ์ซอร์ของท่ำนหรือภำยในอุปกรณ์มือถือของท่ำนเพ่ือให้ท่ำนได้รับแจ้งเมื่อท่ำนได้รับคุกก้ีใน
ระบบ อีกทั้งท่ำนยงัสำมำรถปิดกำรใช้งำนคุกก้ีไดต้ลอดเวลำโดยเปลี่ยนกำรตั้งค่ำในเบรำวเ์ซอร์ของท่ำนซ่ึง
ท่ำนยงัสำมำรถท ำไดผ่้ำนอุปกรณ์มือถือของท่ำนดว้ยเช่นกนั อยำ่งไรก็ตำม โดยกำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำของท่ำน
ท่ำนอำจไม่สำมำรถใช้ฟังก์ชั่นบำงอย่ำงหรือเข้ำเว็บไซต์ของเรำไดบ้ำงส่วน หำกท่ำนประสงค์ที่จะทรำบ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีกำรใช้คุกก้ี โปรดอ่ำนนโยบำยคุกก้ีของบริษทัที่บริษทัได้ท ำกำรเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
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บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด 

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

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

11.  การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิของท่าน 
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของบริษัทหรือเกี่ยวกับนโยบายนี ้หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ท่ี 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ช่ือ: บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด 
สถานท่ีติดต่อ: เลขท่ี 455/9-11 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
ช่องทางการติดต่อ: Email: DPO@meecapital.co.th 

      Hotline เบอร์โทรศัพท์: 0-2613-9040-51  

12.   การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

 บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนประกำศน้ี 
เท่ำที ่กฎหมำยอนุญำต เพื ่อให้สอดคล ้องก ับกฎหมำย กำรเปลี ่ ยนแปลงของกำรให้บริกำร กำร
ด ำเนินงำนของบริษทั และข้อแสนอแนะ ควำมคิดเห็นจำกเจ้ำของข้อมูล โดยบริษทัจะประกำศแจ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงให้ทรำบ หำกกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสำระส ำคัญของประกำศน้ี และประกำศ
แจ้งเตือนให้เจ้ำของข้อมูลทรำบโดยตรงไม่ว่ำวิธีใดก็ตำม ทั้งน้ี บริษทัจะตรวจสอบประกำศควำมเป็น
ส่วนตัวอย่ำงสม ่ำเสมอ ดังนั้น กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังล่ำสุดนั้น สำมำรถดูได้จำกวนัที่ด้ำนล่ำงของ
ประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 
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