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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอ็มบีทเี อส โบรกกิง้ เซอร์วิส จากัด
(สาหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง)
ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอร์วิส จากัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสาคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่
บริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและสิทธิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้จดั ทานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ (“นโยบายฉบับนี”้ ) เพื่อ
แจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม นาไปใช้ และ/หรือ เปิ ดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงการปกป้องดูแลความ
ปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้มาจากการดาเนินงานทางธุรกิจ โดยนโยบายฉบับนีค้ รอบคลุมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้กับทางบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลของท่านที่บริษัทฯ ครอบครองไม่ว่าจะในปั จจุบันหรือ
อนาคต และบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
คานิยาม
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คล” หมายถึ ง ข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 26 พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและฉบับปรับปรุงแก้ไข รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับอื่น กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชือ้
ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้ รวมถึงเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์
ในการกากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของสานักงาน คปภ. ซึ่ง
ท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้ท่เี ว็บไซต์ของสานักงาน คปภ. ตามที่ระบุนี ้
https://www.oic.or.th/sites/default/files/privacy_policy.pdf
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1. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการเสนอขาย ขาย จัดหาให้ แนะนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เหมาะสมให้แก่
ท่าน จัดทาข้อเสนอประกันภัย จัดทาและต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย เก็บเบีย้ ประกันภัย และการจัดการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้กบั ท่าน
2. เพื่อดาเนินการส่งเสริมการขาย รวมถึง เพื่อทาการตลาดของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ กับลูกค้า
ปั จจุบนั และลูกค้ามุ่งหวัง เพื่อประเมินความต้องการเพิ่มเติมด้านประกันภัยของลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อนาข้อมูล
มาวิเคราะห์และวิจยั ทางการตลาด และการดาเนินการต่าง ๆ ในทานองเดียวกัน
3. เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม หรือเหตุท่ีอาจจะทาให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมซึ่งได้แจ้งมา
โดยลูกค้า หรือลูกค้าอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายหรือกรณีอื่นใดที่ลกู ค้ามีส่วนเกี่ยวข้องอันเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัยที่บริษัทฯ ดูแลจัดการ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ/ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
4. เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับจรรยาบรรณหรือ
แนวทางปฏิบตั ิท่กี าหนดโดยหน่วยงานรัฐที่กากับดูแลภายใต้ศาลใด ๆ
5. เพื่อการดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็ น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่ าน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึน้ ต่อนโยบายฉบับนีใ้ นอนาคต เพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการป้องกันการฉ้อโกง เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึกสารอง
หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากบริษัทประสงค์จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวข้องโดยตรงซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี ้
กรณีบริษัทอาศัยความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่ อใดก็ได้ ทัง้ นี ้
การถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเป็ นการทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด เอกสารหรือ
ข้อมูลบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารระบุตวั ตนอื่น ๆ เอกสารหรือข้อมูลการสมรส ครอบครัว ที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น รายละเอียดการจ้างงาน ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนายจ้างของ
ท่าน
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(ค) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจ ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชี
ธนาคาร รวมทัง้ รายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงินอื่น ๆ
(ง) รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ เช่น รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นสาหรับใช้
ในการจัดประกันภัยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ของ
ท่าน ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูร้ บั ผลประโยชน์ ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของทาง
บริษัทฯ หรือใบคาขอเอาประกันภัย ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้สิทธิต่างอื่นใดภายใต้
กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการ กับทางบริษัทฯ
(จ) อื่น ๆ ได้แก่ รายละเอียดของข้อมูลบัญชีผใู้ ช้เว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ สถานะ
ทางกฎหมาย เช่น สถานะเกี่ยวกับการฟอกเงิน สถานะเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ภาวะล้มละลาย เป็ นต้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความอ่อนไหว เช่น รายละเอียดการรักษาพยาบาล ข้อมูลสุขภาพ เป็ นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นจาเป็ นสาหรับการเข้าทาสัญญากับบริษัทฯ หากท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
บางอย่างที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาเนินการพิจารณาเพื่อเข้าทาสัญญากับท่านได้
หรือท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและ/หรือเต็มรูปแบบ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือท่านมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้รับจากเจ้าของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น เมื่อท่านแสดงเจตนาจะซือ้ หรือใช้ประกันภัยและ/
หรือบริการกับบริษัทฯ หรือเมื่อท่านยื่นคาร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ รวมถึงการทาแบบสอบถามตามความสมัครใจ
ของท่ า น (Survey) หรื อ ใบค าขอเอาประกัน ภัย หรื อ เมื่ อ มี การโต้ตอบทางอี เมลหรื อ ช่อ งทางการสื่ อ สารอื่ น
ๆ ระหว่ า งบริษั ท ฯ กับ ท่ า น และ/หรื อ จากการเก็ บ ข้อ มูลจากการใช้ Website ของบริษั ท ฯ ผ่ า น Browser’s
Cookies ของท่าน เป็ นต้น
2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นทีไ่ ม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสืบค้น
ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่เป็ นสาธารณะ หรือการได้ขอ้ มูลมาจากบุคคลที่สาม โดย
บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว เว้น
แต่กรณีท่ไี ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งแจ้งหรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
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หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการขอความยินยอม หรือแจ้งนโยบายฉบับ นีแ้ ก่ บุคคลที่สามในนามของบริษั ทฯ เพื่อให้บริษั ท ฯ
สามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดในนโยบายฉบับนี ้ และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สานักงาน คปภ.
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้กระทาภายในกรอบที่กฎหมายให้อานาจไว้ ทัง้ นี ้ บุคคล หน่วยงาน ที่บริษัทฯ อาจเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดงั ต่อไปนี ้
1. บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม
2. คู่สญ
ั ญา ผูใ้ ห้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ธนาคาร หน่วยงานด้านข้อมูลเครดิต เป็ นต้น
3. หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปง.), สานักงาน
ประกันสังคม, กรมสรรพากร, กรมบังคับคดี, ศาล เป็ นต้น
4. บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชี, ผูส้ ารวจภัย
, ผูใ้ ห้บริการภายนอก เป็ นต้น
5. บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการบริการอื่น ๆ
ที่อยู่ในความดูแลของ บริษัทฯ
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ขอ้ มูลนั้นยังจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ในกรณีท่ี
ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไปแล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการบัญชี , กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , กฎหมายภาษี
อากร เป็ นต้น ในกรณีท่กี ฎหมายไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะกาหนด
ระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจาเป็ นที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ และเมื่อพ้นระยะเวลาในการเก็บแล้ว
บริษัทฯ จะทาการลบทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้
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สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
1. สิทธิในการได้รบั แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
3. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
4. สิทธิในการขอระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
5. สิทธิในการเข้าถึง ขอสาเนา หรือให้เปิ ดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
6. สิทธิในการขอรับและให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
7. สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
8. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
9. สิทธิในการร้องเรียน
ทัง้ นี ้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบตั ิตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บงั คับจะอนุญาต
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น
นโยบายฉบับนี ้ ใช้เฉพาะสาหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งาน Website ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้กด
link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของบริษัทฯ ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏใน Website นัน้ ๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทาการพิจารณาทบทวนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นประจา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ กฎหมาย และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลลงใน Website ของ
บริษัทฯ ให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นคราว ๆ ไป
ภาษาทีใ่ ช้บังคับ
นโยบายฉบับนี ้จัด ทาขึ น้ โดยถื อ เอาภาษาไทยเป็ น ภาษาหลักในการตีความตามวัตถุป ระสงค์ทางกฎหมายและการ
ดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กรณีหากมีขอ้ พิพาทใด ๆ เกิดขึน้ จากหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายนี ้ ในกรณีท่ี
นโยบายฉบับ นี ้จัดท าหรื อ แปลเป็ น ภาษาอื่น ที่ น อกเหนื อ จากภาษาไทย หากพบข้อ ขัดแย้ง ความไม่ สอดคล้อ ง หรื อ
ความคลาดเคลื่อนในการตีความระหว่างภาษา ให้ถือว่านโยบายฉบับภาษาไทยมีผลบังคับและมีผลเหนือกว่า เว้นแต่
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง และนโยบายฉบับภาษาอื่นใด ๆ เป็ นเพียงเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการทาความ
เข้าใจเท่านัน้
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ช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียน
บริษัท เอ็มบีทเี อส โบรกกิง้ เซอร์วิส จากัด
175 อาคารสาธรซิตีท้ าวเวอร์ ชัน้ 12/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์:
(662) 679-6205-8
Fax:
(662) 679-5132
Email:
info@mbtsbroking.com
Website: www.mbtsbroking.com

บริษัทฯ จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รบั การร้องเรียน และดาเนินการ
แก้ไขปั ญหานัน้ อย่างเหมาะสม และจะแจ้งผลการดาเนินการให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนทราบเป็ นระยะ ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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