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นโยบายการรั กษาข้ อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยมีเป้ำหมำยที่จะเป็ นผู้
ให้ บริกำรไมโครไฟแนนซ์ที่มีควำมรับผิดชอบ เพื่อให้ บริษัทไปถึงเป้ำหมำยด้ ำนควำมยัง่ ยืน กำรรักษำสิทธิ
ของลูกค้ ำเป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบำยในกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนของบริ ษัท
ซึ่งบริษัทได้ ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลและจะรักษำข้ อมูลที่ได้ รับจำกลูกค้ ำไว้ เป็ น
ควำมลับ บริษัทจึงขอแจ้ งให้ ทรำบถึงนโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำหรื อ
บุคคลใดที่ได้ เข้ ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
การเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของบริษัท
ลูกค้ ำ ผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อบุคคลใดก็ตำมสำมำรถเข้ ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อค้ นหำข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำงๆ ตรวจสอบอัตรำต่ำงๆ เช่น อัตรำดอกเบี ้ย อัตรำค่ำธรรมเนียม ค้ นหำสำขำ
เป็ นต้ น และสำมำรถสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท รวมถึงข้ อมูลต้ องเปิ ดเผยตำมนโยบำยและกฎ
ระเบียบเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
บริษัทอำจทำกำรเก็บข้ อมูลกำรเข้ ำชมเว็บไซต์ของบริ ษัท เช่น จำนวนผู้เข้ ำใช้ เว็บไซต์ วัน เวลำและ
ระยะเวลำในกำรเข้ ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ กำรดูหน้ ำเว็บเพจต่ำงๆ ผลสำรวจจำกแบบสอบถำมบนเว็บไซต์ และ
อื่นๆ โดยบริษัทจะใช้ ข้อมูลเหล่ำนี ้ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกำรให้ บริ กำรของบริษัท ให้ ตรง
กับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และพัฒนำควำมพึงพอใจของลูกค้ ำได้ ดียิ่งขึ ้น
การเคารพสิทธิในความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้ า
บริษัทตระหนักถึงกำรเคำรพสิทธิของลูกค้ ำในแง่ของควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมและกำรเก็บ
รักษำข้ อมูลส่วนตัวทำงกำรเงิน ดังนัน้ บริษัทจะนำข้ อมูลของลูกค้ ำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำน
ของบริษัทอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำยเท่ำนัน้
และบริ ษัทจะดำเนินมำตรกำรที่เข้ มงวดในกำรรักษำควำม
ปลอดภัย มิให้ ข้อมูลสูญหำย หรื อมีกำรรั่วไหล ตลอดจนจะป้องกันมิให้ มีกำรนำข้ อมูลของลูกค้ ำไปใช้ โดย
มิได้ รับอนุญำตก่อน
การรวบรวมและการรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวม และรักษำข้ อมูลที่จำเป็ นของลูกค้ ำ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของผลิตภัณฑ์
สินเชื่อและบริ กำร และใช้ ข้อมูลดังกล่ำวตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม เช่น ชื่อ นำมสกุล วันเดือนปี เกิด
เลขบัตรประจำตัวประชำชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ โทรศัพท์หรื อเบอร์ โทรสำร ตลอดจน
กิจกรรมทำงธุรกิจ หรื อกำรทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้ ำ โดยบริษัทจะรักษำข้ อมูลเหล่ำนันไว้
้ เป็ นควำมลับ
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ตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัยของบริ ษัท หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยส่ง SMS หรื ออีเมล เพื่อขอข้ อมูลส่วนตัวจำกท่ำน ดังนัน้ หำกท่ำนได้ รับ
SMS หรื ออีเมลในทำนองดังกล่ำว โปรดติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่บริษัททันที ที่เบอร์ (66)0 2880 1033
การเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ บุคคลที่สาม
บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี และข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ ำ หรื อข้ อมูลอื่นๆ แก่บคุ คลที่สำม
ตลอดจนจะป้องกันมิให้ มีกำรนำข้ อมูลท่ำนไปใช้ เว้ นแต่
1. ได้ รับควำมยินยอมจำกลูกค้ ำเจ้ ำของข้ อมูล
2. กำรให้ ข้อมูลดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อช่วยให้ ท่ำนสำมำรถทำธุรกรรมที่ทำ่ นประสงค์
3. กำรรำยงำนข้ อมูล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลต่อหน่วยงำนอื่นใดที่บริษัทมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูล หรื อ
ตำมคำสัง่ ของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้ องโดยถูกต้ องตำมกฎหมำย
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
บริษัทใช้ ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีมำตรฐำนสูงทังในด้
้ ำนเทคโนโลยีและกระบวนกำร เพื่อ
ป้องกันกำรโจรกรรมข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ และจัดให้ มีกำรตรวจสอบกำรควบคุมกำรจัดกำรภำยในระบบ IT
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ บริษัทมีกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลที่ได้
มำตรฐำน บริษัทฯได้ จดั ตังคณะกรรมกำรควำมปลอดภั
้
ยสำรสนเทศ ซึง่ มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
ดูแลและสอบทำนเนื ้อหำของนโยบำยควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ มของควำมเสี่ยงในอนำคตที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย
ด้ ำนสำรสนเทศขององค์กร ซึง่ รำยละเอียดมำตรกำรในกำรจัดกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ
เป็ นไปตำมนโยบำยและคูม่ ือควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศของบริษัท
การดูแลความถูกต้ องของข้ อมูล
บริษัทพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรดูแลข้ อมูลบัญชีของท่ำนให้ มีควำมถูกต้ องตรงตำมควำมเป็ นจริง
อยูเ่ สมอ หำกท่ำนพบว่ำข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่ำนไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อไม่ถกู ต้ อง โปรดติดต่อบริษัท
หรื อสำขำของบริษัทแห่งใดก็ได้

