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คาํประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท 

(Privacy Notice for Shareholders, Debenture Holders, and Directors) 
 

บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากัด (มหาชน) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผู้ ถือหุ้น และกรรมการบริษัท (รวมเรียกว่า “ท่าน”) 

และเพอืให้เกิดความมนัใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล บริษัทจึงได้จดัทําคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตวัสําหรับผู้

ถือหุ้น และกรรมการฉบบันีขนึเพอืแจ้งรายละเอียดเกียวกบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่านตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง 

 

1.บทนิยาม 

1.1 “บริษทั” หมายถึง  บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  

1.2 “ผู้ถือหุ้น” หมายถงึ ผู้ ถือหุ้นบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

1.3 “กรรมการบริษัท” หมายถงึ คณะกรรมการบริษทั เมืองไทยประกนัภยั จํากดั(มหาชน) 

1.4 “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายลําดบั

รองทีเกียวข้อง และให้หมายรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิมเติมใดๆ ในอนาคต 

1.5 “คณะกรรมการ” หมายถงึคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

1.6  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูเกียวกบับุคคลธรรมดาซงึทําให้สามารถระบุตวับคุคลนนัได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่

ไม่รวมถงึข้อมูลของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

1.7 “ข้อมลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมลูตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บคุคล พ.ศ.2562 เช่นข้อมลูบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ

ข้อมลูอนืใดซงึกระทบต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลในทํานองเดียวกนัทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลประกาศกําหนด 

รวมไปถึงฉบบัปรับปรุงแก้ไขตามทีจะมีการแก้ไขเป็นคราวๆ ในอนาคต 

1.8 “การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บ 

รวบรวม บนัทกึ การจดัระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลียนหรือดดัแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการ

ส่ง โอน การเผยแพร่ หรือทําให้สามารถเข้าถงึหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนํามารวมกนั การบล็อกหรือจํากดั 

การลบหรือทําลาย หรือการแก้ไขซงึข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆ  

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทจะเก็บรวบรวม 

บริษัทจะประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล ซงึอาจรวมถงึข้อมูลส่วนบคุคลทีมีความอ่อนไหวของท่านดงันี 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป 

กรณีกรรมการ 

 ในกระบวนการสรรหา บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลจากบตัรประจําตวัประชาชนหรือเอกสารทีทางราชการออกให้

ทีสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชือนามสกุล เพศ เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง 

หมายเลขโทรศพัท์ รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ ทีอยู่ ประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การทํางาน 

 สําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิมเติม เช่น ประเภทค่าตอบแทน การจัด

อบรม กิจกรรม สถานภาพสมรส ข้อมูลเกียวกับคู่สมรสหรือผู้ ทีอยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา บุตร บิดา มารดา พีน้อง กรุ๊ป

เลือด จํานวนการถือหลักทรัพย์ของตนเองและผู้มีส่วนเกียวข้อง เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี หมายเลขบญัชีธนาคาร หมายเลข
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โทรศพัท์ อเีมล อาชีพ การเป็นกรรมการหรือมีตําแหน่งในบริษทัหรือกิจการอืนๆ ทงัของตนเองและผู้มีส่วนเกียวข้อง การเข้า

ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือผู้ ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ชือ

บริษัทหลกัทรัพย์ ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และข้อมลูอืนตามทีกฎหมายหรือหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีกําหนด  

 เลขบญัชีธนาคารเพือการโอนค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ  

 ข้อมูลของผู้ทีเกียวข้องกับกรรมการ เช่น ข้อมูลเลขานุการส่วนตัวของกรรมการ (ชือ นามสกุลทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

อีเมล) 

 บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลทีมข้ีอมลูอ่อนไหวตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบคุคลกําหนด เช่น ข้อมลูสขุภาพ ข้อมลูการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา เพือดําเนินการเกียวกับกิจกรรมทีท่านเข้าร่วม

ประชุมหรือกจิกรรมต่างๆ ทงันีบริษัทจะขอความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่านเป็นรายกรณีไปและจะใช้ความพยายามอย่าง

ดีทีสุดในการจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัทีเพียงพอเพือปกปอ้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีมีข้อมูลอ่อนไหวของ

ท่าน 

 

กรณีผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 

 ข้อมูลทีใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชือ-นามสกุล ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขประจําตัวผู้ เสียภาษี 

หมายเลขหนงัสือเดินทางหรือเลขทีบตัรประจําตัวประชาชน เพศ อาย ุสญัชาติ อาชีพ 

 ข้อมลูเกียวกบัการถือหลกัทรัพย์ของบริษทั เช่น จํานวนหุ้นทีถือครอง การโอนหุ้น การรับโอนหุ้น รวมถึงผู้ รับมรดก ทายาท

โดยธรรมตามกฎหมาย หรือผู้แทนโดยชอบธรรมซงึได้รับการแต่งตงัอย่างถกูกฎหมาย 

 ข้อมลูเกียวกบัผู้ รับมอบฉนัทะเพอืเข้าร่วมการประชมุผู้ถือหุ้น เช่น ชือ ทีอยู่ บตัรประจําตวัประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 

 ข้อมลูเกียวกบับญัชีเงนิฝากซงึผู้ ถือหุ้นได้แจ้งไว้เพือรับเงนิปันผล 

 ข้อมลูเกียวกบัการใช้สิทธิต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นตามกฎหมายในทีประชุมผู้ ถือหุ้น 

 

กรณีผู้ถือหุ้นทีเป็นนิตบุิคคล บริษัทอาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนนิตบุิคคลดังต่อไปนี 

 ข้อมูลของกรรมการทีปรากฏในหนงัสือรับรองบริษัท บญัชีรายชือผู้ ถือหุ้น หรือเอกสารเกียวกบันิติบุคคลอืนใดทีมีข้อมูล

ส่วนบคุคลของผู้แทนนิติบคุคล 

 ข้อมลูอนืใดทีบริษัทร้องขอจากผู้แทนนิติบุคคลของท่าน หรือจากท่านเพือใช้ในการเข้าร่วมการประชุมแทนนิติบุคคล หรือ

การดําเนินการอนืใดทีเกียวข้อง ตามทีบริษัทได้แจ้งหรือร้องขอไปยงัท่าน 

 

ในกรณีทีท่านได้ให้ข้อมลูส่วนบคุคลเกียวกบับคุคลอนืแก่บริษัท ท่านรับทราบและรับรองว่าได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บคุคลของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ของคําประกาศฉบบันีแก่บุคคลดงักล่าว พร้อมทงัได้รับความยินยอมจากบุคคลนนั ๆ แล้วในการ

เปิดเผยข้อมลูแกบ่ริษัท 

 

ทังนีบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเกียวกับ เชือชาติ ศาสนา หมู่โลหิต หรือข้อมูลอืนใด

นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลทีได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจําตัวประชาชน 

ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอืนใดทท่ีานได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อบริษัท 
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3. วิธีการทีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี 

3.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้ รับมอบอํานาจหรือผู้ รับมอบฉันทะ เมือท่านจองซือ เป็นผู้ถือหุ้น โดย

จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทังผ่านทางนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือนายทะเบียน

หลกัทรัพย์  

3.2 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของกรรมการและผู้ ทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

โดยตรง รวมทงัจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทีกํากบัดแูล  

3.3 เมือท่านติดต่อบริษทัเพือขอข้อมูล หรือสอบถามเรืองใดๆ ต่อบริษัท หรือใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น หรือกรรมการภายใต้กฎหมาย

ใดๆ ทีเกียวข้อง 

3.4 เมือท่านเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิมเติมโดยขอความยินยอมจากท่านเป็น

กรณีไป   

3.5 บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีข้อมูลอ่อนไหวตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบคุคลกําหนด เช่น ข้อมลูสขุภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร เพือดําเนินการเกียวกบักิจกรรมทีท่านเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม

ต่างๆ ทงันีบริษัทจะขอความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่านเป็นรายกรณีไปและจะใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดในการจัดให้มี

มาตรการรักษาความปลอดภยัทีเพียงพอเพือปกปอ้งคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทีมีข้อมลูอ่อนไหวของท่าน 

 

4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย ในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน เพือวตัถุประสงค์ และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

ฐานทางกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ฐานสัญญา  

(Contract) 

เป็นการจําเป็นเพือปฏิบัติตามสัญญาซึงท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพือใช้ใน

การดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสญัญานนั 

2. ฐานหน้าทีตามกฎหมาย  

(Legal Obligation) 

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือของหน่วยงานของรัฐทีกํากับดูแลบริษัท เช่น

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) 

สํานักงานป้องกันแปละปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานของรัฐอนืๆ 

3. ฐ า น ป ร ะ โ ย ช น์ อั น ช อ บ ธ ร ร ม 

(Legitimate Interest) 

เป็นการจําเป็นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทีบริษัทต้องปฏิบตัิตาม 

4. ฐานภารกิจของรัฐ  

(Public Task) 

เป็นการจําเป็นเพือการปฏิบัติหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ

ภายใต้อํานาจรัฐ 

5. ฐานประโยชน์สําคัญต่อชีวิต  

(Vital Interest) 

เพือปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบคุคล 

6. ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถติ ิ 

(Historical Document, Research or 

Statistics) 

เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึงได้จัดให้มีมาตรการ

ปกปอ้งทีเหมาะสมเพือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

7. ฐานความยนิยอม  

(Consent) 

ความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้กบับริษัท เมือไม่สามารถอาศยัข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐาน

ทางกฎหมายตามกรณีทีระบุข้างต้น หรือตามกรณีทีระบุในตารางล่างนี ทงันี หาก

บริษัทขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน สําหรับข้อมลูส่วนบคุคลใดๆ บริษัทจะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งและทีได้รับความ

ยินยอมจากท่าน และบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีเป็นข้อมูลส่วน
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ฐานทางกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บุคคลทีมีความอ่อนไหว ในกรณีทีบริษัทสามารถทําได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับ

ความยินยอมอย่างชดัแจ้งจากท่านแล้ว 

 

วัตถุประสงค์  ฐานทางกฎหมาย  

(ก) เพือปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริมก่อตัง การเพิมทุน ลด

ทนุ การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชมุผู้ ถือหุ้น การ

สรรหาและเป็นกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท การจัดการเกียวกับสิทธิ

และหน้าทีของผู้ ถือหุ้นหรือ การจ่ายเงินปันผล การจัดทําบญัชีและรายงานการตรวจสอบ 

เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสารหรือหนงัสือต่างๆ รวมถึงหน้าทีตามกฎหมายต่างๆ 

ของการเป็น บริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  

  ฐา น ห น้ า ที ต า ม กฎ หม า ย 

(Legal Obligation) 

 

(ข) เพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอืน เช่น การบริหารจัดการ

บริษัท การบนัทกึภาพหรือเสียงการประชุม การรักษาความปลอดภยั การจัดกิจกรรม หรือ

การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ เพือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการ รวมถงึเพือใช้สิทธิ

เรียกร้องทางกฎหมาย 

  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

 

(ค) เพือป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน และดูแลความสงบเรียบร้อย การ

รักษาความปลอดภยั  ในชีวิตร่างกายของบคุคลและทรัพย์สินของบริษัท  

  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ง) เพือจดัทําประกนัภยัความรับผิดสําหรับกรรมการและผู้บริหาร (D&O)   ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคับ รวมถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทําเป็นอย่างอืน บริษัท

จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เพือวตัถุประสงค์อนืใดนอกเหนือไปจากทีระบุไว้

ในคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวฉบบันีหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องโดยตรงกับคําประกาศเกียวกบัความเป็น

ส่วนตวัฉบบันี 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามทีระบุด้านล่าง

นี โดยบริษัทจะดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็นเพือคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

5.1  บคุคลและนิติบุคคลอืน (“บคุคลอนื”) เพือบรรลุวตัถปุระสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีระบไุว้ใน

คําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวนี เช่น หน่วยงานรัฐ (กระทรวงพาณิชย์, สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั, ศาลหรือบุคคลที

เกียวข้องกบัการดําเนินคดี, สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย, สํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน) ผู้ ให้บริการทีเกียวข้อง เช่น ผู้ ให้บริการด้านการจัดการประชุม, สถาบนัการเงิน, ผู้ รับประกันและ

ตวัแทนหรือนายหน้าของผู้ รับประกนั, บริษัทหลกัทรัพย์, พนัธมิตรและคู่ธุรกิจ, ทีปรึกษา, ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ และบุคคลอืน

ทีจําเป็นเพือให้สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีระบุไว้ในคํา

ประกาศเกียวกบัความเป็นส่วนตวันี 
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5.2  บคุคลอนืใดทีท่านได้ให้ความยินยอมโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย  

การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านแก่บุคคลทีสามทีเป็นผู้ประมวลผลข้อมลูของบริษัท จะดําเนินการภายใต้มาตรฐานความ

มนัคงปลอดภยัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลทีสามดงักล่าวใช้ข้อมูลเพือประโยชน์ของตนเอง บริษัทอนุญาตให้

บคุคลทีสามดงักล่าวใช้ข้อมูลเท่าทีจําเป็นอย่างเฉพาะเจาะจงและปฏิบตัิตามแนวปฏิบติัของบริษัทเท่านนั 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

6.1  เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอืนในต่างประเทศในกรณีทีจําเป็นเพือการปฏิบัติ

ตามสญัญาซงึท่านเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระทําตามสญัญาระหว่างเรากบับุคคลหรือนิติบุคคลอืนเพือประโยชน์ของท่าน

หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพือป้องกันหรือระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สขุภาพของท่านหรือบุคคลอืน เพือปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพือดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะทีสําคญั  

6.2  บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ทีให้บริการโดยบุคคลอืน และอาจใช้โปรแกรมหรือแอป

พลิเคชนัของบุคคลอืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปใน

การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บคุคลทีไม่เกียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลได้ และจะ

กําหนดให้บคุคลอืนเหล่านนัต้องมีมาตรการคุ้มครองความมนัคงปลอดภยัทีเหมาะสม  

6.3  ในกรณีทีมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้

มาตรการทีเหมาะสมเพือทําให้มนัใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิทีเกียวข้อง

กบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะกําหนดให้ผู้ทีได้รับข้อมลูมีมาตรการปกปอ้งข้อมูลของท่านอย่าง

เหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าทีจําเป็นเท่านัน และดําเนินการเพือป้องกันไม่ให้บุคคลอืนใช้หรือ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ 

 

7.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาทีจําเป็นเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ

ประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาทีนานขึน ในกรณีทีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดัเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาทีอาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 

(เช่น อายคุวามตามกฎหมายทวัไปสงูสดุ 10 ปี) 

7.2  กรณีกล้อง CCTV บริษทัจะเก็บข้อมลู 

• ในสถานการณ์ปกติ ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอาจถกูเก็บไว้นานถงึ 30 วนั 

• บริษัทจะดําเนินการลบข้อมลูดงักล่าวอย่างปลอดภยัเมือเสร็จสินวตัถปุระสงค์นนั ๆ แล้ว 

7.3  บริษัทจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพือดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมือพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที

ไม่เกียวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลนัน  

7.4   กรณีทีบริษัทใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่า

ท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทจะดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสินแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทจะยงัเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจําเป็นสําหรับบนัทึกเป็นประวตัิว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ

คําขอของท่านในอนาคตได้  
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8. มาตรการความปลอดภยัสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1  ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเป็นสิงสําคญัสําหรับบริษัทและบริษัทได้นํามาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิค

และการบริหารทีเหมาะสมมาใช้เพือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับ

อนุญาต การใช้งานในทางทีผิด การดัดแปลงเปลียนแปลง และการทําลายโดยใช้เทคโนโลยีและขันตอนการรักษาความ

ปลอดภยั เช่น การเข้ารหสัและการจํากัดการเข้าถึง เพือให้มนัใจว่าบุคคลทีได้รับอนุญาตเท่านนัทีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านและบคุคลเหล่านีได้รับการฝึกอบรมเกียวกบัความสําคญัของการปกปอ้งข้อมูลส่วนบคุคล 

8.2  บริษทัจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัทเีหมาะสม เพือป้องกนัการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลจากผู้ ทีไม่มีสิทธิหรือหน้าทีทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนัน และจะจดัให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือมี

ความจําเป็นหรือเมือเทคโนโลยีเปลียนแปลงไปเพือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม 

 

9. สิทธิของท่านเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิดําเนินการเกียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนี 

9.1 ถอนความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้กบับริษทัในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.2 ขอดแูละคดัลอกข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยทีมาของข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ ควบคุม

ข้อมลูส่วนบุคคลอืน 

9.4 คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีเกียวกบัท่าน 

9.5 ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเป็นข้อมลูทีไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได้ (anonymization) 

9.6 ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.7 แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

9.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทีบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทังลูกจ้างหรือผู้

รับจ้างของบริษทัหรือผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

ทงันี บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วนันับแต่วนัทีบริษัทได้รับคํา

ร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามทีกล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลกําหนด 

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกทีนี หรือไปที www.muangthaiinsurance.com (โดยจะเริมใช้สิทธิได้เมือ

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลมีผลใช้บงัคบักบัผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบคุคล) เท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคบัอนุญาต บริษัท

อาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีสมเหตสุมผลสําหรับการดําเนินการเกียวกบัคําร้องขอใช้สิทธิข้างต้น 

 

10. การใช้คุกกี 

บริษัทมีการใช้คกุกีเพือเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล ตามทีกําหนดไว้ตาม  นโยบายการใช้คุกกี 

 

11. การขอความยนิยอมและผลกระทบทีเป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

11.1 ในกรณีทีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิทีจะถอนความ

ยินยอมของท่านทีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึงการถอนความยินยอมนีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

หรือประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

11.2 หากท่านถอนความยินยอมทีได้ให้ไว้กบับริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการเพือ

บรรลวุตัถุประสงค์บางส่วนหรือทงัหมดตามทีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันีได้ 
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11.3 หากท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์ หรือ ยงัไม่บรรลนุิติภาวะโดยการสมรส ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้

อํานาจปกครองให้บริษัททราบ เพือให้บริษัทสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองด้วย 

 

12. การแก้ไขเปลียนแปลงคําประกาศฉบับนี 

คําประกาศฉบับนีอาจมีการปรับปรุงเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป หากเป็นการ

เปลียนแปลงในสาระสําคญัของคําประกาศฉบบันี บริษัทจะแจ้งการแก้ไขการเปลียนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลียนนโยบายให้

ท่านทราบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบคําประกาศนีได้ที  www.muangthaiinsurance.com 

 

13. ช่องทางการตดิต่อ 

หากท่านมีข้อสงสยัเกียวกบัเนอืหาส่วนใด ๆ ในคําประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี หรือต้องการข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ

แนวทางปฏิบตัิของบริษัทเกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณา

ติดต่อบริษัท 

 

รายละเอียดของบริษัทฯ 

ชือ: เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (DPO)       

ทีอยู:่ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ช่องทางการติดต่อ: 0 2665 4000, 0 2290 3333 เวลาทําการ 8.30 – 17.00 น.  

อีเมลรับเรืองสอบถามข้อมูลเพมิเติม: dpo@muangthaiinsurance.com 

 

  

 


