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 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอ็มบีทเีอส โบรกกิง้ เซอรวิ์ส จ ากัด  
(ส าหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง) 

 

       ณ วันที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565   
 

  บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอรว์ิส จ ากัด  (“บริษัทฯ”) ใหค้วามส าคัญกับขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่

บรษิัทฯ และมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องดแูลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ตลอดจนตระหนกัดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัและสิทธิตาม

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้(“นโยบายฉบับนี”้) เพื่อ

แจง้ใหท้ราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม น าไปใช ้และ /หรือ เปิดเผย (“การประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงการปกป้องดแูลความ

ปลอดภยัใหก้ับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ไดม้าจากการด าเนินงานทางธุรกิจ โดยนโยบายฉบบันีค้รอบคลุมถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านไดม้อบใหก้ับทางบริษัทฯ และ/หรือขอ้มูลของท่านที่บริษัทฯ ครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือ

อนาคต และบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 

ค านิยาม 

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูตามที่ก าหนดไวใ้น มาตรา 26 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลและฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอื่น กล่าวคือ ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัเชือ้

ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม 

ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบคุคลในท านองเดียวกนั ตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 

 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์ังต่อไปนี ้รวมถึงเพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ 

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื่อประโยชน์

ในการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั และกฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภยั ตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของส านกังาน คปภ. ซึ่ง

ท่านสามารถเขา้ไปศกึษาไดท้ี่เว็บไซตข์องส านกังาน คปภ. ตามที่ระบนุี ้  

https://www.oic.or.th/sites/default/files/privacy_policy.pdf 
  

https://www.oic.or.th/sites/default/files/privacy_policy.pdf
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1. เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินการเสนอขาย ขาย จดัหาให ้แนะน าผลิตภณัฑแ์ละ /หรือบริการที่เหมาะสมใหแ้ก่

ท่าน จดัท าขอ้เสนอประกนัภยั จดัท าและต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั เก็บเบีย้ประกนัภยั และการจดัการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารของบรษิัทฯ ใหก้บัท่าน 

2. เพื่อด าเนินการส่งเสริมการขาย รวมถึง เพื่อท าการตลาดของผลิตภัณฑแ์ละ /หรือบริการของบริษัทฯ กับลูกคา้

ปัจจุบนัและลกูคา้มุ่งหวงั เพื่อประเมินความตอ้งการเพิ่มเติมดา้นประกนัภยัของลกูคา้ของบริษัทฯ เพื่อน าขอ้มลู

มาวิเคราะหแ์ละวิจยัทางการตลาด และการด าเนินการต่าง ๆ ในท านองเดียวกนั 

3. เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการเรียกรอ้งค่าสินไหม หรือเหตุที่อาจจะท าใหเ้กิดการเรียกรอ้งค่าสินไหมซึ่งไดแ้จง้มา

โดยลกูคา้ หรือลกูคา้อาจถกูเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือกรณีอื่นใดที่ลกูคา้มีส่วนเก่ียวขอ้งอนัเก่ียวเนื่องกบักรมธรรม์

ประกนัภยัที่บรษิัทฯ ดแูลจดัการ และเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูสถิติ/ประวตัิการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน 

4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัจรรยาบรรณหรือ

แนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดโดยหน่วยงานรฐัที่ก ากบัดแูลภายใตศ้าลใด ๆ 

5. เพื่อการด าเนินการอื่น ๆ ที่จ  าเป็น ซึ่งเก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงคใ์ด ๆ ขา้งตน้ เช่น เพื่อการติดต่อส่ือสารกับท่ าน

เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึน้ต่อนโยบายฉบบันีใ้นอนาคต  เพื่อการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานก ากบั

ดแูลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ในการป้องกนัการฉอ้โกง เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการ จดัเก็บ บนัทึกส ารอง 

หรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล เป็นตน้ 

 

ทัง้นี ้บรษิัทจะแจง้และขอความยินยอมจากท่าน หากบรษิัทประสงคจ์ะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใด

นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งโดยตรงซึ่งไดร้ะบไุวใ้นนโยบายฉบบันี ้

 

กรณีบริษัทอาศยัความยินยอมจากท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่ อใดก็ได ้ทัง้นี ้

การถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล

ที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ก่อนการถอนความยินยอม 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทฯ จดัเก็บอาจรวมถึงขอ้มลูตามประเภทดงัต่อไปนี ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเป็นการทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เอกสารหรือ

ขอ้มลูบตัรประชาชน พาสปอรต์ หรือเอกสารระบตุวัตนอื่น ๆ เอกสารหรือขอ้มลูการสมรส ครอบครวั ที่

อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล และรายละเอียดขอ้มลูติดต่ออื่น ๆ 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น รายละเอียดการจา้งงาน ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนายจา้งของ

ท่าน 
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(ค) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได ้ขอ้มูลทางการเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจ ขอ้มูลบัตรเครดิตหรือบัญชี

ธนาคาร รวมทัง้รายละเอียดหรือขอ้มลูเก่ียวกบัการช าระเงินอื่น ๆ 

(ง) รายละเอียดผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการต่างๆ เช่น รายละเอียดขอ้มลูส่วนบคุคลที่จ าเป็นส าหรบัใช้

ในการจดัประกันภัยหรือเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดของกรมธรรมป์ระกันภัยต่างๆ ของ

ท่าน ประวัติการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน ผูร้บัผลประโยชน ์ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของทาง

บริษัทฯ หรือใบค าขอเอาประกันภยั ขอ้มลูการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใชสิ้ทธิต่างอื่นใดภายใต้

กรมธรรม ์หรือผลิตภณัฑ ์หรือบรกิาร กบัทางบรษิัทฯ 

(จ) อื่น ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของขอ้มลูบญัชีผูใ้ชเ้ว็บไซตแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ สถานะ

ทางกฎหมาย เช่น สถานะเก่ียวกบัการฟอกเงิน สถานะเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการ

รา้ย ภาวะลม้ละลาย เป็นตน้ 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่ความอ่อนไหว เช่น รายละเอียดการรกัษาพยาบาล ขอ้มลูสขุภาพ เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างตน้จ าเป็นส าหรบัการเขา้ท าสัญญากับบริษัทฯ หากท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

บางอย่างที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถด าเนินการพิจารณาเพื่อเขา้ท าสญัญากบัท่านได้ 

หรือท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเหมาะสมและ/หรือเต็มรูปแบบ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายใด ๆ ที่บรษิัทฯ หรือท่านมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตาม 

 

แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. บริษัทฯ ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น เมื่อท่านแสดงเจตนาจะซือ้หรือใชป้ระกันภยัและ/

หรือบริการกับบริษัทฯ หรือเมื่อท่านยื่นค ารอ้งขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ รวมถึงการท าแบบสอบถามตามความสมคัรใจ

ของท่าน (Survey) หรือใบค าขอเอาประกันภัย หรือเมื่อมีการโต้ตอบทางอีเมลหรือช่องทางการส่ือสารอื่ น 

ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน และ /หรือจากการเก็บข้อมูลจากการใช้ Website ของบริษัทฯ ผ่าน Browser’s 

Cookies ของท่าน เป็นตน้ 

2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นทีไ่ม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสืบคน้

ขอ้มลูส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซตห์รือแหล่งขอ้มูลที่เป็นสาธารณะ หรือการไดข้อ้มลูมาจากบุคคลที่สาม โดย

บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวจากเจา้ของขอ้มลูภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากแหล่งดงักล่าว เวน้

แต่กรณีที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งแจง้หรือขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 
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หากท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ท่านตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการขอความยินยอม หรือแจ้งนโยบายฉบับนีแ้ก่บุคคลที่สามในนามของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถปฏิบตัิงานต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดในนโยบายฉบบันี ้และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ส านกังาน คปภ. 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าที่จ  าเป็นใหแ้ก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใตค้วามยินยอมของเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบุคคล เวน้แต่จะไดก้ระท าภายในกรอบที่กฎหมายใหอ้ านาจไว ้ทัง้นี ้บุคคล หน่วยงาน ที่บริษัทฯ อาจเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านมีดงัต่อไปนี ้

1. บรษิัทในเครือ หรือบรษิัทในกลุ่ม 

2. คู่สญัญา ผูใ้หบ้ริการ พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์

ประกนัภยั เช่น บรษิัทในกลุ่มธุรกิจประกนัภยั ธนาคาร หน่วยงานดา้นขอ้มลูเครดิต เป็นตน้ 

3. หน่วยงานของรฐัซึ่งมีอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภยั (คปภ.), ส านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปง.) , ส านักงาน

ประกนัสงัคม, กรมสรรพากร, กรมบงัคบัคดี, ศาล เป็นตน้ 

4. บคุคล หน่วยงาน หรือองคก์รอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี, ผูส้  ารวจภยั

, ผูใ้หบ้รกิารภายนอก เป็นตน้ 

5. บุคคล หน่วยงาน หรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ, การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน หรือการบริการอื่น ๆ 

ที่อยู่ในความดแูลของ บรษิัทฯ 

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูของท่านตราบเท่าที่ขอ้มลูนั้นยงัจ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคข์องการรวบรวมขอ้มูล ในกรณีที่

ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไปแลว้ บริษัทฯ จะจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาตามที่

กฎหมายก าหนด เช่น กฎหมายว่าดว้ยการบญัชี, กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายภาษี

อากร เป็นตน้ ในกรณีที่กฎหมายไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไวโ้ดยเฉพาะ บรษิัทฯ จะก าหนด

ระยะเวลาในการจดัเก็บตามความจ าเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และเมื่อพน้ระยะเวลาในการเก็บแลว้ 

บรษิัทฯ จะท าการลบท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูดงักล่าวไม่สามารถระบถุึงตวับคุคลได  ้
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สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิในการไดร้บัแจง้ขอ้มลูส่วนบคุคล 

2. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล 

3. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

4. สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

5. สิทธิในการเขา้ถึง ขอส าเนา หรือใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าของขอ้มลูส่วนบคุคล 

6. สิทธิในการขอรบัและใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคล 

7. สิทธิในการขอคดัคา้นการเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

8. สิทธิในการขอใหล้บ หรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล 

9. สิทธิในการรอ้งเรียน 

 

ทัง้นี ้ขอสงวนสิทธ์ิไม่ปฏิบตัิตามค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของท่าน  ตามความเหมาะสมและเท่าท่ีกฎหมายที่ใชบ้งัคบัจะอนญุาต 

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น 

นโยบายฉบับนี ้ใชเ้ฉพาะส าหรบัการใหบ้ริการของบริษัทฯ และการใชง้าน Website ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านไดก้ด 

link ไปยัง Website อื่น (แมจ้ะผ่านช่องทางใน Website ของบริษัทฯ ก็ตาม) ท่านจะตอ้งศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย

ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ปรากฏใน Website นัน้ๆ แยกต่างหากจากของบรษิัทฯ 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นประจ า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิ กฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทฯ จะปรบัปรุงขอ้มลูลงใน Website ของ

บรษิัทฯ ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นคราว ๆ ไป 

 

ภาษาทีใ่ช้บังคับ 

นโยบายฉบับนี ้จัดท าขึน้โดยถือเอาภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการตีความตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการ

ด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรณีหากมีขอ้พิพาทใด ๆ เกิดขึน้จากหรือเก่ียวขอ้งกับนโยบายนี ้ในกรณีที่

นโยบายฉบับนี ้จัดท าหรือแปลเป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาไทย หากพบข้อขัดแย้ง ความไม่สอดคล้อง หรือ

ความคลาดเคล่ือนในการตีความระหว่างภาษา ใหถื้อว่านโยบายฉบับภาษาไทยมีผลบังคับและมีผลเหนือกว่า เวน้แต่

ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยชัดแจง้ และนโยบายฉบับภาษาอื่นใด ๆ เป็นเพียงเอกสารอา้งอิงเพื่อประกอบการท าความ

เขา้ใจเท่านัน้ 
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ช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียน 

บริษัท เอ็มบีทเีอส โบรกกิง้ เซอรว์ิส จ ากัด 

175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 12/1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท:์ (662) 679-6205-8 

Fax: (662) 679-5132 

Email: info@mbtsbroking.com 
Website:      www.mbtsbroking.com 

  

บริษัทฯ จะแจง้ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียน และด าเนินการ

แกไ้ขปัญหานัน้อย่างเหมาะสม และจะแจง้ผลการด าเนินการใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียนทราบเป็นระยะ ๆ โดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

mailto:info@mbtsbroking.com
http://www.mbtsbroking.com/

