นโยบายด้านการบริ หารจัดการความเป็ นส่ วนตัวและข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของข้อมูลผูใ้ ช้บริ การ ให้เจ้าของข้อมูลมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่
บริ ษทั ได้รับจะถูกนาไปใช้ตรงตามความต้องการของเจ้าของข้อมูลและถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้จดั ทานโยบายนี้เพื่ออธิบายถึง
วิธีการที่บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย ตลอดจน
สิ ทธิตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
บริ ษทั จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลของบริ ษทั ให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวม การนามาใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยบริ ษทั จะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
การให้ขอ้ มูลนั้นของเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวกับการ
เข้าทาสัญญาและ/หรื อการรับบริ การ รวมถึงบริ การเสริ มจากบริ ษทั เท่านั้น อันได้แก่ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่
- ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ด้จ ากการกรอกแบบฟอร์ ม หรื อ ใบสมัค รเพื่ อ รั บ บริ ก ารต่ า ง ๆ ของบริ ษ ัท
ชื่ อ-นามสกุล ชื่ อเล่น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส การศึ กษา สถานที่ ติดต่อ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล ไอดี ไลน์ วันเดื อนปี เกิ ด
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรประจาตัวอื่นๆ รู ปภาพ ข้อมูลด้านการเงิน ลายมือชื่อ เป็ นต้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ใบสมัคร/
แบบฟอร์มที่เจ้าของข้อมูลกรอก
- ข้อมูลเกี่ ยวกับการจ้างงาน เช่ น อาชี พ ตาแหน่ ง ประวัติการทางาน ชื่ อและที่ อยู่ของนายจ้าง หนังสื อ
รับรองเงินเดือน อายุงาน
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขที่บญั ชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี รายละเอียด
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียดหรื อข้อมูล
เกี่ยวกับการชาระเงินอื่นๆ จานวนหนี้และอัตราดอกเบี้ย ยอดหนี้คา้ งชาระ ยอดหนี้ครบกาหนดชาระ
- ข้อมูลและรู ปภาพระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น รายละเอียดหลักประกัน วงเงิน สาเนาโฉนดที่ดิน สาเนา
ทะเบียนรถยนต์ และรายละเอียดของหลักทรัพย์ กรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่ ภาพสาเนากรมธรรม์ประกันภัย
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการถูกดาเนิ นคดีของเจ้าของข้อมูล เช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการ
ดาเนินคดีไม่วา่ ทางแพ่งหรื อการดาเนินคดีอื่นๆ รวมไปถึงรายงานของตารวจและคาสัง่ ศาลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลที่ได้จากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อแอปพลิเคชันที่บริ ษทั เป็ นผูด้ าเนิ นการ ข้อมูลการ
ใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั ข้อมูลการใช้สื่อประเภทของอุปกรณ์ที่เจ้าของข้อมูลใช้เพื่อเข้าถึงการบริ การ (เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรื อสมาร์ ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม IP (Internet Protocol) address
ของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือปลายทาง
- สถานะเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ น
เงินแก่การก่อการร้าย

- ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลกับบริ ษทั เช่น ข้อมูลการสมัครเป็ นผูแ้ นะนาบริ การของบริ ษทั
ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการเข้าเสนอราคา ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลความคุม้ ครองของกรมธรรม์ ข้อมูลการเข้าใช้บริ การของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของการทาธุรกรรมของเจ้าของข้อมูล
- บันทึ กการติดต่อของเจ้าของข้อมูลกับบริ ษทั การประเมินความพึงพอใจหรื อการบันทึ กภาพและการ
บันทึกเสี ยง(ถ้ามี) ผ่านกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อกับบริ ษทั รวมไปถึงการให้ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่าง
ๆ เช่น SMS Social Media แอปพลิเคชัน Fax และอีเมล เป็ นต้น
- ข้อมูลบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ข้อมูล Log file ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์
- ข้อมูลอื่นๆ เช่น เลขที่ลูกค้า เลขที่สญ
ั ญา วันที่ทาสัญญา
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อน (Sensitive Data)
- ในบางกรณี การให้บริ การของบริ ษทั การดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคลของบริ ษทั บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ เช่น ข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่เกี่ ยวกับเชื้ อชาติ ศาสนา ความพิการ ข้อมูลชี วภาพ ข้อมูลสุ ขภาพ เป็ นต้น ซึ่ งในกรณี เช่นว่านี้ บริ ษทั จะขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษนั้น บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบโดยชัดแจ้งเพื่อดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ต่อไป เว้นแต่เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล ที่มีความอ่อนไหว
เป็ นพิเศษ ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมตามกฎหมาย
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจาก 2 ช่องทาง ดังนี้
1. บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง โดยบริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากขั้นตอน
การให้บริ การ ดังนี้
- จากการสมัครใช้บริ การกับบริ ษทั หรื อขั้นตอนการยืน่ คาร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริ ษทั
- จากความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลในการส่งคาร้องขอเพื่อให้บริ ษทั พิจารณาตามคาร้อง
- จากการที่เจ้าของข้อมูลติดต่อกับบริ ษทั ตามช่องทางการสื่ อสารต่าง ๆ ระหว่างบริ ษทั กับเจ้าของข้อมูล
- จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่าน browser’s cookies ของเจ้าของข้อมูล
- จากการทาธุรกรรมสัญญาฯ
- จากการทาแบบสารวจ การร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- จากหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน ข้อมูลเครดิต ผูใ้ ห้บริ การข้อมูล พันธมิตรทางธุรกิจ บริ ษทั ในเครื อ
- จากบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับบริ ษทั
- จากบริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ประกันชีวติ ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะนายหน้าประกันภัย
- จาก บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
- จาก บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลจาเป็ นต้องให้ข ้อมูลส่ วนบุคคลแก่ บริ ษทั เพื่อปฏิ บัติตามกฎหมายหรื อการเข้าทาสัญญา หรื อ
ดาเนิ นการตามคาขอร้องของเจ้าของข้อมูล กรณี เจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลดังกล่าวอาจทาให้เจ้าของข้อมูลถูกจากัดสิ ทธิ การให้ หรื อรับบริ การบางอย่างของเจ้าของข้อมูล หรื อส่ งผลให้บริ ษทั ไม่
สามารถให้หรื อรับบริ การแก่เจ้าของข้อมูลได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจาเป็ นในการให้ หรื อรับบริ การของทางบริ ษทั

วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อการสมัครสิ นเชื่ อ การวิเคราะห์ การอนุ มตั ิ สินเชื่ อ การทบทวนสิ นเชื่ อ การจัดการสิ นเชื่ อ การเข้าสัญญา
การสมัครบริ การอื่นๆ ของบริ ษทั การดาเนิ นการตามคาร้องหรื อคาขอ การแก้ไขข้อมูลหรื อธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมี
การเปิ ดเผยข้อมูลระหว่างฝ่ ายงาน
2. เพื่อการตรวจสอบ ยืนยันตัวตน รวมถึงการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลได้
ให้กบั ทางบริ ษทั
3. เพื่ อ การประมวลข้อ มู ล อัน ได้แ ก่ การปฏิ บัติ ก ารใดๆ กับ ข้อ มู ล ไม่ ว่า จะเป็ นการเก็ บ รวบรวม การบัน ทึ ก
การจัดเรี ยง การเก็บรั กษา การแก้ไขเพิ่มเติ ม การใช้ การนากลับมาใช้ การเปิ ดเผย การพิมพ์ การทาให้เข้าถึ ง การลบ หรื อ
การทาลายข้อมูล การจัดทาและการเปิ ดเผยคะแนนเครดิตและรายงานเชิงสถิติต่าง ๆ
4. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลปรับปรุ งการบริ การ การตลาด และเสนอบริ การเพิ่มเติม เพื่อการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทาง
การตลาด และการวิจยั ตลาดทั้งของบริ ษทั บริ ษทั ที่ในเครื อ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั
5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามทวงถามหนี้ การรับชาระหนี้ การดาเนินคดีตามกฎหมาย และการสื บทรัพย์
6. เพื่อการรับเงินแทนเจ้าของข้อมูลตามธุรกรรมที่ได้จดั ทาร่ วมกับทางบริ ษทั
7. เพื่อการเปรี ยบเทียบราคา การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน ทานิติกรรมสัญญา การโอนเงิน-จ่ายเงินให้แก่บริ ษทั การ
รับเงินจากบริ ษทั และการทาเอกสารทางการเงิน
8. เพื่อการจัดส่งเอกสารหรื อข้อมูลให้กบั บริ ษทั รวมถึงการนาข้อมูลส่วนบุคคลส่งต่อให้บริ ษทั อื่นหรื อองค์กรอื่น
9. เพื่อวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั สนับสนุนการให้บริ การรวมถึงการบริ หารจัดการ
ภายใต้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงการรับเรื่ องร้องเรี ยน
10. เพื่อความปลอดภัย การกากับดูแล การบริ หารจัดการความเสี่ ยง ดาเนิ นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และความสามารถในการชาระหนี้ การประเมิน การตรวจหา การป้ องกันไม่ให้เกิ ดขึ้น หรื อการแก้ไขเยียวยาการฉ้อโกง การ
ทุจริ ตหรื อการกระทาผิดกฎหมาย เป็ นต้น
บริ ษทั อาศัยฐานทางกฎหมายและเงื่ อนไขพิเศษบางประการดังต่อไปนี้ ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูล อนึ่ง ฐานทางกฎหมายและเงื่อนไขพิเศษบางประการที่ระบุดา้ นล่างนี้ มิได้ใช้กบั การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลทั้งหมด โดยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอาจอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่ งหรื อหลายฐาน
รวมกันก็ได้
ฐานสั ญญา บริ ษทั มี หน้าที่ ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อปฏิ บัติหน้าที่ ตาม
สัญญา โดยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตอ้ งใช้ในการประมวลผลตามฐานนี้ เป็ นข้อมูลส่ วนใหญ่ซ่ ึ งปรากฏในหัวข้อ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่
บริ ษทั เก็บรวบรวมในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลใดแก่ บริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บริ ษทั อาจไม่
สามารถติดต่อหรื อเข้าทาสัญญากับเจ้าของข้อมูลได้
ฐานประโยชน์ อันชอบธรรม เฉพาะในบางกรณี บริ ษทั จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั หรื อของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ประโยชน์อนั ชอบธรรมดังกล่าวจะต้องไม่มีความสาคัญเหนือไป
กว่าประโยชน์ สิ ทธิและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล

ฐานความยินยอม ในบางกรณี บริ ษทั จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลที่อาจเป็ นลูกค้า
ลูกค้าปั จจุบนั และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่ อาจเป็ นลูกค้า ลูกค้าปั จจุบนั และบุคคลที่
เกี่ยวข้องสาหรับการติดต่อรวมถึงการทาการตลาด
ฐานหน้ าทีต่ ามกฎหมาย บริ ษทั มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามหน้าที่ตาม
กฎหมาย ค าสั่ง ศาล หรื อ ค าพิ พ ากษาใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น การของบริ ษทั เช่ น กฎหมายว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการบัญชี ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อมาตรฐาน
หรื อแนวปฏิบตั ิตามที่กาหนด โดยหน่วยงานที่ควบคุมกากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั เป็ นต้น ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลใดแก่บริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อาจมีผลที่ตามมาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับฐานประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
บริ ษทั มี ความจาเป็ นในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ สาคัญ
สาหรับการเก็บข้อมูลสุขภาพของลูกค้าที่ตอ้ งการสมัครประกันภัยวินาศหรื อประกันภัยชีวติ
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็ นความลับ แต่ท้ งั นี้ ในกรณี ที่กฎหมายใช้บงั คับอนุญาตให้
กระทาได้ หรื อกรณี ที่การเปิ ดเผยดังกล่าวมีความจาเป็ นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลหรื อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุขา้ งต้น เว้นแต่
- เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
- เป็ นไปเพื่อประโยชน์กบั ชีวติ สุขภาพ ทรัพย์สิน หรื อความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผูใ้ ช้บริ การเจ้าของข้อมูล
อื่น
- เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาคดีของศาล
- เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลต่างๆ ตามที่ระบุดา้ นล่างนี้
1. ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร ของบริ ษทั ที่การปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. บริ ษทั ในเครื อ
4. พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริ ษทั ประกันภัย, บริ ษทั ประกันชีวติ , บริ ษทั หลักทรัพย์, บริ ษทั จัดการกองทุน
5. ที่ปรึ กษาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายนอก
6. ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ที่ให้บริ การแก่บริ ษทั ได้แก่
- ผูใ้ ห้บริ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผูใ้ ห้บริ การคลาวด์
- ผูใ้ ห้บริ การทางการตลาด ซึ่งรวมถึงผูใ้ ห้บริ การในการจัดทาข้อมูลและสถิติดว้ ย
- ผูใ้ ห้บริ การงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่ อสาร
- ผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครื อข่ายชาระเงิน
- ผูใ้ ห้บริ การยืนยันตัวตนต่าง ๆ
- ผูใ้ ห้บริ การติดตามหนี้

6. ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ที่ให้บริ การแก่บริ ษทั ได้แก่ (ต่อ)
- ผูใ้ ห้บริ การตรวจสภาพทรัพย์สิน
- ตัวแทนรับชาระเงิน
7. สถาบันการเงินและบุคลากรภายนอกอื่นที่บริ ษทั ใช้บริ การเพื่อการให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูล
8. บุ คคลอื่ นใดที่ กฎหมายกาหนด ในกรณี ที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง คาสั่งของหน่ วยงานราชการ
หน่ วยงานที่ มีหน้าที่ กากับดูแลหรื อคาสั่งของหน่ วยงานตุลาการให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
9. บริ ษทั ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อหน้าที่จากบริ ษทั ทั้งการโอนกิจกรรมบางส่ วนหรื อโอนทั้งหมด การควบรวมกิจการ และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ ้น บริ ษทั จาเป็ นจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่ผรู ้ ับโอน (รวมถึงผูท้ ี่ มี
ความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นผูร้ ับโอน) โดยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูร้ ับโอนในส่ วนที่เกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะ
เป็ นไปตามนโยบายฯ ฉบับนี้ดว้ ย
การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
บริ ษทั อาจจะส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรื อองค์การระหว่างประเทศที่รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็ นอย่างดี ตามมาตรฐานสากล เรื่ อง การรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ ในการป้ องกันการเข้าถึงหรื อการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้วิธีการเข้ารหัสและ/หรื อความ
ปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว รวมถึงใช้มาตรการเชิงบริ หารจัดการที่เข้มงวด
เพื่อป้ องกันการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และเพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคล และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั ได้จากัด
สิ ทธิ ในการเข้าถึงหรื อเข้าใช้งานข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เพียงบุคลากรของบริ ษทั ในเครื อเท่านั้น แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั
อาจมีการใช้บริ การจากบุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนิ นการในนามของบริ ษทั ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ มีหน้าที่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการรักษาความลับของข้อมูลและอาจถูกเลิกจ้างและดาเนินคดีทางอาญา หากฝ่ าฝื นข้อกาหนดเหล่านี้
ระยะเวลาเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่จาเป็ นในระหว่างที่เจ้าของข้อมูลเป็ นลูกค้าหรื อ
มี ความสัมพันธ์อยู่กับบริ ษทั หรื อตลอดระยะเวลาที่ จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่ งอาจ
จาเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมี กฎหมายกาหนดหรื ออนุ ญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณี อาจเกิดข้อพิพาทในอายุความตามที่
กฎหมายกาหนดเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ทั้งนี้ บริ ษทั จะลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้เมื่อ
หมดความจาเป็ นหรื อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. สิทธิการให้ ความยินยอม
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ เลือกที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลใดๆ ที่บริ ษทั ร้องขอและยินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ เพียงแต่เจ้าของข้อมูลต้องรับทราบว่าการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริ ษทั
ร้องขอหรื อการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้เจ้าของข้อมูลถูกจากัดสิ ทธิ
การใช้บริ การบางอย่างของบริ ษทั หรื อส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูลได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจาเป็ นต่อ
บริ ษทั ในการให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูล
2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
เจ้าของข้อมูลมี สิทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เจ้าของข้อมูลได้ให้ความ
ยินยอมกับบริ ษทั ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอยูก่ บั บริ ษทั โดยการถอนความยินยอมของเจ้าของ
ข้อมูลจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอนความ
ยินยอมดังกล่าวอาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูลต่อไปได้
3. สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว หรื อ
ขอให้บริ ษทั ส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรื อผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยูใ่ นรู ปแบบที่
สามารถดาเนิ นการดังกล่าวได้) รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หากข้อมูลดังกล่าว
เป็ นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ
4. สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่บริ ษทั จัดเก็บไว้เป็ น
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั หรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5. สิทธิในการลบ หรื อทาลายข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้บริ ษทั ทาการลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตวั เจ้าของข้อมูลได้ หากเจ้าของข้อมูลเพิกถอนหรื อคัดค้านการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลหรื อเมื่อไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้
ความยินยอมไว้ หรื อเมื่อบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็ นการชัว่ คราวได้ หากอยูใ่ นระหว่าง
การตรวจสอบข้อเท็จจริ งหรื อตรวจสอบคาคัดค้านของเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ลบ
หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลอาจขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวแทนการลบหรื อการทาลายก็
ได้
7. สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ในการโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้กบั บริ ษทั ไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลรายอื่น หรื อตัวเจ้าของข้อมูลเองด้วยเหตุบางประการได้

8. สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หากข้อมูลนั้นบริ ษทั จัดเก็บโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลอาจถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั เมื่อใดก็
ได้ โดยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบตามวิธีที่บริ ษทั กาหนด ทั้งนี้การถอนความยินยอมดังกล่าว จะไม่ส่งผลต่อการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น ในการถอนความยินยอมบริ ษทั จะไม่
สามารถให้หรื อรับบริ การจากเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไป
ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อบริ ษทั ผ่าน
ช่องทางที่ระบุไว้ตามนโยบายนี้ โดยบริ ษทั จะดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลอย่างรัดกุมและทันท่วงที
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้มีการดาเนินการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลสามารถติ ดต่อมายังเจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ได้ เพื่อดาเนิ นการยื่นคาร้ องขอ
ดาเนินการตามสิ ทธิขา้ งต้นได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
บริ ษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-000-78888, 02-494-3888 ใน วัน-เวลาทาการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
เว็บไซต์ : www.nakon.co.th
Email : dpo@nakon.co.th
ทั้งนี้ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องของเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับคาร้องขอ
ดังกล่าว บริ ษทั ขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบว่าการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่าง
ๆ และบริ ษทั อาจไม่สามารถดาเนิ นการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลได้ หากบริ ษทั สามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดๆ ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อไปได้
การแก้ ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั อาจแก้ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ตามที่บริ ษทั เห็ นว่าเหมาะสม เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยบริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบหากการแก้ไขดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมูลอย่างมี นัยสาคัญ หรื อหากบริ ษทั จาเป็ นต้องดาเนิ นการดังกล่าวตามที่
กฎหมายกาหนด

นโยบายการใช้ คุกกี้ (Cookie Policy)
คุกกี้ คือ ไฟล์ขอ้ ความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลเมื่อ
เจ้าของข้อมูลเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้ จะถูกส่ งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่เจ้าของข้อมูลเข้าชมเว็บไซต์ดงั กล่าว
หรื อถูกส่ งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้น้ นั ได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจาอุปกรณ์ของเจ้าของ
ข้อมูลได้และให้บริ การที่เหมาะสมกับเจ้าของข้อมูลมากยิง่ ขึ้น
การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันไม่ได้จากัดเพียงการใช้ในเว็บไซต์และเว็บเบราว์เซอร์ แต่แอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่ งโดยทัว่ ไป จะเชื่ อมต่อกับเว็บไซต์และบริ การบนเว็บไซต์ ก็สามารถสร้างคุกกี้ ได้ คุกกี้ มีหน้าที่ ทางานได้
หลากหลาย เช่น ช่วยให้เจ้าของข้อมูลสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ จดจาสิ่ งที่เจ้าของข้อมูลชื่นชอบ
และพัฒนาประสบการณ์ การใช้งานของผูใ้ ช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเจ้าของข้อมูลจะได้รับโฆษณาออนไลน์ที่
เกี่ ย วข้อ งและตรงกับ ความสนใจของเจ้า ของข้อ มู ล มากยิ่ง ขึ้ น โดยคุ ก กี้ ที่ มี ก ารใช้ง านบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท นครหลวง
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
คุกกีท้ จี่ าเป็ นอย่ างยิง่
คุกกี้ ประเภทนี้ มีความสาคัญในการทาให้เจ้าของข้อมูลสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ และในการให้บริ การ
และฟังก์ชนั ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั อาทิ เช่น การให้บริ การแบบโต้ตอบกันได้ (เช่น บริ การบริ ษทั ออนไลน์ แอปพลิเค
ชันบนโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ) และการเข้าสู่พ้ืนที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ของบริ ษทั
หรื อบางฟังก์ชนั บนเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทางานได้ตามปกติ รวมทั้งเจ้าของข้อมูลจะไม่สามารถใช้บริ การบางอย่างตามที่
ร้องขอบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้
คุกกีท้ เี่ ก็บข้ อมูลการใช้ งาน
คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของเจ้าของข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เช่น เว็บเพจที่เจ้าของข้อมูลเข้า
ชม เว็บเพจที่เจ้าของข้อมูลเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงก์ที่เจ้าของข้อมูลอาจคลิกเข้าไปชม ทั้งนี้ คุกกี้ ประเภทนี้ จะไม่เก็บรวบรวม
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลได้ แต่จะอยูใ่ นลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตวั ตนได้ บริ ษทั ใช้
คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่เจ้าของข้อมูลใช้งานบริ การออนไลน์และเว็บไซต์ของบริ ษทั และเพื่อพัฒนาการทางานของ
เว็บไซต์ของบริ ษทั และเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ
คุกกีท้ เี่ พิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ งาน
คุกกี้ประเภทนี้ จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริ ษทั จดจาข้อมูลหรื อตัวเลือกที่เจ้าของข้อมูลได้กาหนดไว้แล้ว (เช่น ชื่อผูเ้ ข้าใช้
ภาษา หรื อภูมิภาคที่เจ้าของข้อมูลอาศัยอยู่) และให้บริ การที่เหมาะสมสาหรับเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะ (เช่น เว็บไซต์สามารถ
จดจาขนาดตัวอักษร หรื อให้บริ การลูกค้าผ่าน live chat ได้) นอกจากนี้ คุ กกี้ ประเภทนี้ ยงั สามารถจดจาการตั้งค่าขนาดหรื อ
รู ปแบบตัวอักษร และส่ วนอื่นๆ ของเว็บเพจที่เจ้าของข้อมูลสามารถตั้งค่าได้ คุกกี้ประเภทนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตวั ตนได้ และไม่สามารถติดตามกิจกรรมการเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลบนเว็บไซต์อื่นๆ ได้

คุกกีเ้ พื่อการกาหนดเป้าหมายหรื อเพื่อการโฆษณา
บริ ษทั ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อนาเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของเจ้าของข้อมูลมากยิ่งขึ้น และเพื่อ
จากัดจานวนครั้งที่เจ้าของข้อมูลจะได้รับโฆษณาทัว่ ไป รวมถึงช่วยตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของแคมเปญโฆษณาของบริ ษทั คุกกี้
ประเภทนี้ จะถูกใช้งานโดยเครื อข่ายสื่ อโฆษณา (เช่น Facebook, Google และอื่นๆ) โดยได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั และจะจดจา
วิธีการที่เจ้าของข้อมูลเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั และบริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลนี้ ให้แก่บุคคลอื่นๆ เช่น ผูใ้ ห้บริ การสื่ อโฆษณา
ทั้งนี้ คุ กกี้ ประเภทนี้ มกั จะเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริ การโดยบุ คคลอื่ น ในกรณี ที่บริ ษทั ใช้คุกกี้ ประเภทนี้ ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรื อดาเนิ นการตามที่
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
ในการใช้บ ริ ก ารเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท เจ้า ของข้อ มู ล รั บ ทราบว่า บริ ษ ัท จะมี ก ารใช้ง านคุ ก กี้ ประเภทต่ า งๆ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นและบริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งของคุกกี้ดงั กล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริ ษทั
หากบริ ษทั มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ ของ
ตนเอง บริ ษทั ขอแนะนาให้เจ้าของข้อมูลอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น
ช่ องทางการติดต่อ
บริ ษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-000-78888, 02-494-3888 ใน วัน-เวลาทาการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
เว็บไซต์ : www.nakon.co.th
Email : dpo@nakon.co.th

