
บริษทั จีแคป จํากัด 

266 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี 

เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-215-7500 ต่อ 422  

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข

     

 ตามที� ขา้พเจา้................................................

ออมเงินกบับริษทั จีแคป จาํกดั (ต่อไปนี� เรียกว่า “บริษัท

ระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงเงื�อนไขที�บริษทักาํหนดตาม

สญัญาเลขที�........................................ลงวนัที�.......................

 

 ลูกคา้ขอทาํหนังสือฉบบันี� ไวก้บับริษทั เพื�อแจง้ความประสงคใ์นการขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข

ทองคาํกบับริษทั จีแคป ตามรายละเอียด ดงันี�  

 

 ขอเพิ�มจาํนวนเงินออมเป็นอตัราเดือนละ.....................

เดือน................................. พ.ศ.................... เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการแจง้เปลี�ยนแปลง

 

 ขอลดจาํนวนเงินออมเป็นอตัราเดือนละ.............................

เดือน................................. พ.ศ.................... เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการแจง้เปลี�ยนแปลง

 

 ขอยกเลิกการเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบั

เขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํ ตามสญัญาการเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบั

มีผลสิ�นสุดดงักล่าวตอ้งเป็นวนัที�ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั และเป็นไปตามเงื�อนไข ขอ้กาํหนดของบริษทัเท่านั�น

 

 ตดัขายทองคาํนํ�าหนกั 96.50% นํ�าหนกั..........

จาํนวน.......................................บาท 

 

 ขอรับทองคาํ 96.50%  นํ�าหนกั..............บาททองคาํ โดยลูกคา้ยินดีรับผิดชอบในคา่ธรรมเนียม คา่กาํเหน็จ คา่ภาษีอากร และคา่ใชจ่้ายใดๆ ที�

เกิดจากการขอรับทองคาํดงักล่าว 

 

 กรณีอื�นๆ (โปรดระบ)ุ.........................................................................................................

 

 ลูกคา้ตกลงและยอมรับวา่ หนงัสือฉบบันี� เป็นเพียงการแจง้เพื�อขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและ

กบัจีแคป เฉพาะกรณีลูกคา้ที�ไดแ้จง้ความประสงคไ์วเ้ท่านั�น ขอ้ตกลงและเงื�อนไขในส่วนอื�นยงัคงเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นสญัญาการเขา้ร่

ทองคาํกบัจีแคปฉบบัที�อา้งถึงขา้งตน้ทุกประการ และลูกคา้ยอมรับว่า

ไดร้ับความยนิยอมจากบริษทัให้ดาํเนินการตามที�ลูกคา้แจง้ไวเ้ท่านั�น ลูกคา้จึงไดล้งลายมือชื�อของตนไวเ้พื�อเป็นหลกัฐาน

     

     

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

รับทราบและไดด้าํเนินการตามที�ลกูคา้ไดแ้จง้ความประสงค ์โดยใหมี้ผลบงัคบัตั�งแต่วนัที�

 

     

     

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข/หรือใช้สิทธิจากการเข้าร่วมโปรแกรมออมทองคํากบับริษัท 

    

วนัที�

..............................................(ต่อไปนี� เรียกวา่ “ลูกคา้”) ไดต้กลงเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบัจีแคป โดยตกลง

บริษทั”) เป็นประจาํทุกเดือน เพื�อให้บริษทันําเงินดังกล่าวไปซื�อทองคาํ 96

นไขที�บริษทักาํหนดตามรายละเอียดปรากฏตามสัญญาการเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบั

................................. ที�ลูกคา้ทาํไวก้บับริษทั 

ลูกคา้ขอทาํหนังสือฉบบันี� ไวก้บับริษทั เพื�อแจง้ความประสงคใ์นการขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข/หรือใช้สิทธิจากการเขา้ร่วมโปรแกรมออม

.............................บาท (.......................................................................) โดยมีผลตั�งแต่การออมในงวด

เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการแจง้เปลี�ยนแปลง 

.............................บาท (.......................................................................) โดยมีผลตั�งแต่การออมในงวด

เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการแจง้เปลี�ยนแปลง 

กบับริษทั จีแคป เนื�องจาก......................................................................................

ตามสญัญาการเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบับริษทั จีแคป โดยให้มีผลสิ�นสุดลงในวนัที�..................

นสุดดงักลา่วตอ้งเป็นวนัที�ที�ไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทั และเป็นไปตามเงื�อนไข ขอ้กาํหนดของบริษทัเท่านั�น) 

..........บาททองคาํ ณ วนัที�.....................เวลา..................... ราคาขาย...................

บาททองคาํ โดยลูกคา้ยินดีรับผิดชอบในคา่ธรรมเนียม คา่กาํเหน็จ ค่าภาษีอากร และคา่ใชจ่้ายใดๆ ที�

..........................................................................................................................................

หนงัสือฉบบันี� เป็นเพียงการแจง้เพื�อขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและ/หรือใชสิ้ทธิจากการเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํ

กบัจีแคป เฉพาะกรณีลกูคา้ที�ไดแ้จง้ความประสงคไ์วเ้ท่านั�น ขอ้ตกลงและเงื�อนไขในส่วนอื�นยงัคงเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นสญัญาการเขา้ร่

อา้งถึงขา้งตน้ทุกประการ และลูกคา้ยอมรับว่า การแจง้เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและ/หรือใชสิ้ทธิของลูกคา้จะมีผลบงัคบัได้ต่อเมื�อ 

ไดร้ับความยนิยอมจากบริษทัให้ดาํเนินการตามที�ลกูคา้แจง้ไวเ้ท่านั�น ลูกคา้จึงไดล้งลายมือชื�อของตนไวเ้พื�อเป็นหลกัฐาน 

  

     ลงชื�อ.........................................

 (..........................................................) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  สําหรับบริษัท 

รับทราบและไดด้าํเนินการตามที�ลูกคา้ไดแ้จง้ความประสงค ์โดยใหมี้ผลบงัคบัตั�งแต่วนัที�......................................... 

   ลงชื�อ...........................................................เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ

   (.........................................................) 

บริษัท จแีคปจํากดั 

วนัที�........................................ 

ไดต้กลงเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบัจีแคป โดยตกลง

96.50% ให้กบัลูกคา้ตาม

ตามสัญญาการเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบับริษทั จีแคป

หรือใช้สิทธิจากการเขา้ร่วมโปรแกรมออม

โดยมีผลตั�งแต่การออมในงวด

โดยมีผลตั�งแต่การออมในงวด

...............โดยตกลงให้การ

...........(ลูกคา้ยอมรับว่าวนัที�

.....บาท รวมเป็นเงินค่าขาย

บาททองคาํ โดยลูกคา้ยินดีรับผิดชอบในค่าธรรมเนียม คา่กาํเหน็จ คา่ภาษีอากร และคา่ใชจ่้ายใดๆ ที�

................................................. 

หรือใช้สิทธิจากการเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํ

กบัจีแคป เฉพาะกรณีลกูคา้ที�ไดแ้จง้ความประสงคไ์วเ้ท่านั�น ขอ้ตกลงและเงื�อนไขในส่วนอื�นยงัคงเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นสญัญาการเขา้ร่วมโปรแกรมออม

หรือใช้สิทธิของลูกคา้จะมีผลบงัคบัได้ต่อเมื�อ 

................................................ลูกคา้ 

---------------------- 

เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ 



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท จีแคป จ ากัด 

 

บริษัท จีแคป จ ากัด (ตามประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) ของบริษัทฯ และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ติดต่อซื้อ-ขาย ใช้บริการ และ/หรือท าธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ (ตามประกาศ
ฉบับนี้ เรียกว่า “ลูกค้า”) ได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวม
เรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

ค านิยาม 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
2. ลูกค้า หมายถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ติดต่อซื้อ-ขาย ใช้บริการ และท าธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ 
3. พันธมิตรทางการค้า หมายถึง กลุ่มบริษัทในเครือ หรือภาคธุรกิจทั่วไปที่ท าการค้าระหว่างกัน 
4. ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท จีแคป จ ากัด https://www.gcap.co.th 

หรือ Application หรือผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดท าหรือพัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ 
 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลสว่นบุคคลในแต่ละประเภทของท่าน 
 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์การใช้งาน 
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
ID-Line E-Mail 

เพ่ือใช้ในการติดต่อ-สื่อสาร การจัดส่งข้อมูล ใน
การท าธุรกรรมกับบริษัทฯ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประเภทอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ 

เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าสินค้า บริการใน
นามบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายที่สรรพากร
ก าหนด และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 

เลขที่บัญชีธนาคาร จ่ายค่าสินค้า ค่าบริการผ่านการหักบัญชีธนาคาร 
ลายเซ็น ลายมือชื่อลูกค้า เพ่ือตรวจสอบตัวตนในการท าธุรกรรม 
หนังสือรับรองบริษัทท่ีมีชื่อกรรมการ เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าสินค้า ค่าบริการ

ในนามนิติบุคคล 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20)  
ตามกฎหมายที่กรมสรรพากรก าหนด 

เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน และการท า
ธุรกรรมกับบริษัทฯ ตามที่กรมสรรพากรก าหนด 
และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 

ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน  
ตามกฎหมายที่กรมสรรพากรก าหนด 

เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน และการท า
ธุรกรรมกับบริษัทฯ ตามที่กรมสรรพากรก าหนด 
และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท จีแคป จ ากัด 

 
 

2. แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีดังนี้ 
2.1 ข้อมูลที่เก็บโดยการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ https://www.gcap.co.th หรือ Application หรือ

ผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดท าหรือพัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ  หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ที่ส่งให้แก่บริษัทฯ โดยตรง ด้วยช่องทางและวิธีการอ่ืน 
รายการข้อมูลส่วนบุคคล : ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์
โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ไอดีไลน์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคล ข้อมูล
ผู้ประสานงาน เป็นต้น 

2.2 ข้อมูลที่ เก็บโดยการใช้ เทคโนโลยีตรวจจับ  หรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ 
https://www.gcap.co.th หรือ Application หรือผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดท าหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ 
รายการข้อมูลส่วนบุคคล : เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ 
Application / Device ID / Browsing history เป็นต้น 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงผ่านกล้องวงจนปิด (CCTV) รวมถึง 
ข้อมูลบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพ่ือการให้บริการ หรือการรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
3.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือค าสั่งของผู้มีอ านาจตาม
กฏหมาย ค าสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น โดยไม่ต้องขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น
ในทางกฏหมายกับท่านก่อน ยกเว้น หากผู้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่สามารถพิสูจน์
หรือมีหลักฐานตามกฏหมายมาแสดงต่อบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ หรือน่าเชื่อถือ ทางบริษัทฯ จะ
ด าเนินการแจ้งขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านก่อน  

3.2 บริษัทฯ อาจมีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ า เป็น เพ่ือการส ารวจ 
วิเคราะห์ วิจัยด้านการขายและการตลาดระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทในเครือ และภาคธุรกิจที่
ท าการค้าระหว่างกัน (พันธมิตรทางการค้า) เพ่ือร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิ
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

4. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อยู่ในความควบคุมได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1 สิทธิในการเข้าถึง รับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ บริษัทฯ มี
สิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และกรณีที่การขอเข้าถึงและรับส าเนาของ
ท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

4.3 สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ 

ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือ
ประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

(4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่
บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฏหมาย 
 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
5.1 ส าหรับข้อมูลลูกค้าที่ยังมีการท าธุรกรรมกับบริษัทฯ เก็บไว้ตลอดเวลาที่ยังมีธุรกรรม 
5.2 ส าหรับลูกค้าที่สิ้นสุดการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ เก็บรักษาไว้ 10 ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุด

การท าธุรกรรมกับบริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะท าการลบ ท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่
ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วน  เพ่ือ
ประโยชน์ของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาทหรือคดีความบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

6. เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies) 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความ
ดูแลของบริษัทฯ ได้แก่ https://www.gcap.co.th หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ และเพ่ือให้ท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวก
และประสบการณ์ที่ดี ในการใช้งานบริการของบริษัทฯ และข้อมูลเหล่านี้ จะถูกน าไปเพ่ือปรับปรุง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้
งานคุกกี้ได้ด้วยตนเอง จากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 
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7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งใน
เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security Policy) ของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดย
ประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บ 
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความ
ถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้
มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

 

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และผู้แทน 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อได้รับค าร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือผู้ อนุบาลหรือผู้ พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่ งค าร้องขอผ่ าน 
https://www.gcap.co.th ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้
พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เช่น การแจ้ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะด าเนินการบันทึกหลักฐานค าคัดค้านดังกล่าวไว้
เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามการร้องขอได้ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนด หรือ
กรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกท าให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้ 

 

9. การให้บริการโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการช่วง 
กรณีท่ีมีความจ าเป็น บริษัทฯ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล) ให้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่สาม
ดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่างๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง 
(Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานใน
ลักษณะการจ้างท าของในรูปแบบอ่ืน การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ
บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก าหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้
ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุใน
ข้อตกลงและตามค าสั่งของบริษัทเท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 
 

10. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ หรือบริการภายนอก 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือ
บริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศ เกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านศึกษานโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพ่ือ
ทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอ านาจควบคุมถึง



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท จีแคป จ ากัด 

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว และไม่สามารถรับผิดชอบต่อ
เนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระท าอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม 
 

11. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้น  ที่จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติ
ตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 

 

12. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะท าการแจ้ง
ให้ท่านทราบผ่านช่องทาง https://www.gcap.co.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดก ากับไว้ บริษัทฯ 
ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบ เพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะ
ท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าใช้งานในการท าธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ถือเป็นการ
รับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใน
ประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศใน
ช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
 

13. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ที ่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
นายธันยธรณ์ บุญประเสริฐดี 
สถานที่ติดต่อ : บริษัท จีแคป จ ากัด เลขที่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
ช่องทางการติดต่อ E-mail : hr_manager@gcap.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ : 02 215 7500 ต่อ 703 
 
 
นโยบายฯ ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จีแคป จ ากัด เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                     ข้าพเจ้าให้ความยินยอม   ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอม 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................................ ผู้ให้ความยินยอม 
       (..........................................................................) 

              วันท่ี............................................................... 
 

 


