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 นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัวของ
ทานเปนอยางยิ่งและถือปฏิบัติอยางเครงครัดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เราจึงจัดทำนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองท่ี
เกี่ยวของ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทั้งที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน และที่จะมีการแกไขหรือ
เพ่ิมเติมในอนาคต (รวมเรียกวา “กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) 

นโยบายฯ ฉบับนี้มุ งหมายจะใชบังคับกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผย (รวมเรียกวา “การประมวลผล”)  
ขอมูลสวนบุคคลของทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาผูเอาประกัน ผูมุ งหวัง ผูรับประโยชน ผูมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัย  
บุคคลผูตองเสียหาย ผูประสบภัย หรือบุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ 

นอกจากนี้ นโยบายฯ ฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน วัตถุประสงคในการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนสิทธิตาง ๆ ของทานในฐานะเจาของขอมูล
สวนบุคคล ท้ังนี้ เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาท่ีจำเปนแกการดำเนินงานภายใตวัตถุประสงคท่ีเราไดแจงให
ทานทราบเทานั้น และหากเปนกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนดใหการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใด
ตองไดรับความยินยอมจากทาน เราจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจงจากทานกอน ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดได
ดังตอไปนี้ 

1. เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากชองทางใด 

เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานผานชองทางตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1.1.  กรณีที่ทานใหขอมูลสวนบุคคลไว
กับเราโดยตรง หรือผานตัวแทน/
นายหนาของเรา หรือผานทาง
หนาเว็บไซตของเรา หรือผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใด 

 เมื่อทานมีความประสงคที่จะซื้อประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
อ่ืน ๆ ของเรา 

 เม่ือทานสงใบคำขอเอาประกันวินาศภัย คำรองขอใชบริการของเรา และ/หรือ
เอกสารใด ๆ เพื่อซื้อประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑและ/หรือบริการอื่น ๆ ของ
เรา หรือเมื ่อทานใหขอมูลในขณะท่ีทานพิจารณาจะซื ้อประกันวินาศภัย 
ผลิตภัณฑและ/หรือบริการตาง ๆ ของเรา 

 เม ื ่อท านต ิดต อส ื ่อสารก ับเรา ไม ว  าจะเป นการส ื ่อสารในร ูปแบบ 
ลายลักษณอักษร วาจา โทรศัพท หรือทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมคำนึงวาฝาย
ใดจะเปนผูติดตออีกฝายหนึ่งกอน 

 เมื่อทานติดตอกับเรา ตัวแทนของเรา นายหนาประกันภัยของเรา บุคลากร/
พนักงานของเรา ผานทางการพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ เว็บไซต  
แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน โทรศัพท อีเมล ขอความสั้น (SMS) โทรสาร 
ไปรษณีย หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

 เมื่อทานติดตอกับเราเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายตาม
สัญญาประกันภัยหรือสัญญาประกันภัยค้ำจุน 

 เมื่อทานดำเนินการเรียกรองหรือรองขอใหเราทำการติดตอทานกลับ เพ่ือ
ดำเนินการตามที ่ทานรองขอ เชน การขอขอมูล การรองเรียน หรือเพ่ือ
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วัตถุประสงคอ่ืน ๆ 

 เมื่อทานมีคำรองขอใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียด 
ใด ๆ อันเกี่ยวกับประกันวินาศภัยหรือผลิตภัณฑที่ทานซื้อหรือบริการของเรา
ท่ีทานใช 

 เมื ่อทานเขารวมในกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด การจับสลากชิงโชค 
กิจกรรมแบบสำรวจ หรืองานอีเวนทตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของเรา 
และ/หรือบุคลากรและคูคาของเรา 

1.2.  กรณีที่เราไดรับขอมูลสวนบุคคล
ของทานจากบุคคลภายนอก 

 เมื่อบริษัทคูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราสงขอมูลสวนบุคคลของทาน
ใหกับเราเพื่อประโยชนในการเสนอ และ/หรือการใหบริการแกทานและเพ่ือ
ประโยชนในการดำเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

 เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจากแหลงสาธารณะหรือ
แหลงขอมูลทางการคา ซึ ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง ผู ใหบริการขอมูล 
แหลงขอมูลทางการแพทย สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล แพทย 
บุคลากรผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ผูประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น สมาคม
หรือสมาพันธของธุรกิจที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ทานซื้อหรือบริการที่ทานใช 
หนวยงานของรัฐ เชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือแหลงขอมูลที่คนหาไดทางอินเตอรเน็ต
หรือบนสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ  

1.3.  กรณีที่เราเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บคุคลของทานโดยอัตโนมัติ 

 เมื ่อทานเขาชม และ/หรือใชบริการเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือบริการ
ออนไลนตาง ๆ ของเรา ที่มีการใชคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคลายคลึง
ก ัน  (สำหร ับรายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิม  โปรดด ูนโยบายการใช ค ุกกี้ ได  ท่ี 
www.thaisri.com) 

 เมื่อทานเขาใชบริการของเรา หรือติดตอเรา ณ สถานท่ีประกอบธุรกิจของเรา
ซึ่งมีการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ส ำ ห ร ั บ ก า ร ใ ช  ก ล  อ ง ว ง จ ร ป  ด  ( Privacy Notice for CCTV) ไ ด  ท่ี  
www.thaisri.com 

2. เราเก็บขอมูลสวนบุคคลอะไรบาง 

เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนขอมูลท่ีสามารถระบุตัวตนของทานไดไมวาจะเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีทานใหไวกับ
เราโดยตรงหรือผานตัวแทนหรือนายหนาของเรา ขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหไวผานทางหนาเว็บไซตของเราหรือผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด ขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากทานโดยอัตโนมัติ หรือขอมูลสวนบุคคลที่เราไดรับมาจาก
บุคคลภายนอก ซ่ึงจะประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

2.1.  ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล ที ่อยู  หมายเลขโทรศัพท อีเมล รายละเอียดขอมูลการติดตอ  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที ่หนังสือเดินทาง (Passport) เลขบัตร
ประจำตัวขาราชการ เลขใบอนุญาตใบขับขี่ เลขทะเบียนรถยนต วัน/เดือน/ป
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เกิด อายุ เพศ สวนสูง น้ำหนัก อาชีพ ตำแหนงงาน ลักษณะงานท่ีทำ สถานท่ี
ทำงาน งานอดิเรก กิจกรรมนันทนาการ รูปถาย ลายมือชื่อ สัญชาติ ศาสนา 
สถานภาพสมรส ขอมูลของบุคคลในครอบครัว 

2.2.  ขอมูลดานสุขภาพ เชน โรคประจำตัว ความพิการ ภาวะทุพพลภาพ ภาวะความผิดปกติของรางกาย 
ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการตรวจวินิจฉัย รายละเอียดการบริการทาง
การแพทยท่ีไดรับ รายงานทางการแพทย การสืบสวนทางการแพทย ประวัติการ
ขอคำปรึกษา ผลตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ รายงานการชันสูตรพลิกศพ 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมการออกกำลัง
กาย พฤติกรรมการนอน พฤติกรรมการใชชีวิตและการรับประทานอาหาร หรือ
ขอมูลอ่ืนใดท่ีแสดงถึงสถานะทางดานสุขภาพของทาน 

2.3.  ขอมูลเกี่ยวกับการเงิน เชน รายได แหลงที่มาของรายได เงินเดือน คาจาง หมายเลขบัญชีธนาคาร รายงาน
การเคลื่อนไหวทางบัญชี สถานภาพทางการเงิน หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต 
ขอมูลการใชบัตรเครดิต/เดบิต ประวัติเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อสวนบุคคล 
รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อและคาใชจาย รายละเอียดหรือขอมูลเกี่ยวกับการ
ชำระเงนิ 

2.4.  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เชน รหัสเที่ยวบิน วันและเวลาของเที่ยวบิน สายการบิน ขอมูลและรายละเอียด 
ตาง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง 

2.5.  ขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ 
และ/หรือ บริการตาง ๆ ที่
ทานเคยซ้ือจากเรา หรือจาก
ผูประกอบธุรกิจประกันภัย
อื่น ๆ 

เชน หมายเลขกรมธรรม จำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเบี้ยประกัน การเปลี่ยนแปลง
หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม วิธีการจายเบี้ยประกัน ประวัติการชำระ
เบี ้ยประกัน ประวัติเกี ่ยวกับการถูกปฏิเสธการขอเอาประกัน หรือประวัติ
เกี่ยวกับการกูยืมเงิน ผูรับประโยชน การเรียกรองคาสินไหมทดแทน รวมถึงการ
ใชสิทธิตาง ๆ ภายใตกรมธรรม หรือผลิตภัณฑ หรือบริการอื่น ๆ ของเรา หรือ
ของผูประกอบธุรกิจประกันภัยอ่ืน ๆ  

2.6.  ขอมูลดานเทคนิค เชน ขอมูลการเขาใชงานเว็บไซต แอปพลิเคชัน และระบบตาง ๆ ของเรา ขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร (Log) ขอมูลจากการบันทึกการใชงาน เชน ตัวระบุ
อุปกรณ หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร รหัสประจำตัวอุปกรณ 
ประเภทอุปกรณ ขอมูลเครือขายมือถือ ขอมูลการเชื่อมตอ ขอมูลตำแหนงที่ต้ัง
ทางภูมิศาสตร ประเภทของเบราวเซอร (Browser) ขอมูลบันทึกการเขาออก
ระบบ ขอมูลเว็บไซตท่ีผูใชงานเขาถึงกอนและหลัง (Referring Website) ขอมูล
บันทึกประวัติการใชระบบ ขอมูลบันทึกการเขาสูระบบ (Login Log) ขอมูล
รายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใชงาน (Customer 
Behavior) สถิติการเขาระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ขอมูลท่ี
ทานคนหา การใชฟงกชันตาง ๆ ในระบบ และขอมูลที่เราไดเก็บรวบรวมผาน
คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีคลายกัน 

2.7.  สถานะการเป นบ ุคคลท ี ่ มี
ขอจำกัดตามกฎหมาย 

เชน ขอมูลเก ี ่ยวกับสถานะเพื ่อการปฏิบัต ิตามกฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สถานะการเปนบุคคลท่ีถูก
กำหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
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วาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสงู สถานะการเปนบุคคลลมละลาย 

2.8.  ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการถูก
ดำเนินคดีความ 

เชน ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไมวาทางแพง ทางอาญา ทาง
ปกครอง หรือการดำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงานของตำรวจ และคำสั่งศาลท่ี
เกี่ยวของ 

2.9.  ขอมูลอื่น ๆ เชน พฤติกรรมหรือแนวโนมในการซื้อสินคาและ/หรือบริการ บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวผานกลองวงจรปด (CCTV) บันทึกเสียงการสนทนา 

ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของเรานั้น เรามีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ออนไหว (Sensitive Personal Data) ของทาน เชน ขอมูลดานสุขภาพตาง ๆ ตามที่ปรากฏขางตนนี้ เนื่องจากขอมูลดังกลาว
จำเปนตอการพิจารณารับประกันภัย ตลอดจนการจายคาสินไหมทดแทน หรือการใหบริการอื่นใดแกทาน ทั้งนี้ เราจะเก็บ
รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวดังกลาว หากเปนกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตใหดำเนินการ
ไดหรือเม่ือไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทานแลว  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเรามีความจำเปนที่จะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวของทานและเปนกรณีท่ีกฎหมาย
กำหนดใหเราตองขอความยินยอมจากทาน ทานมีสิทธิเลือกที่จะไมใหความยินยอมแกเราในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวของทานก็ได อยางไรก็ดี หากทานเลือกที่จะไมใหความยินยอมแกเราในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหวดังกลาว อาจเปนอุปสรรคตอความสามารถในการทำธุรกรรมระหวางเรากับทาน หรือตอการ
ใหบริการของเราตอทาน หรือตอการตอบสนองตอขอรองขออื่น ๆ ของทานได เชน เราอาจไมสามารถเขาทำสัญญาประกันภัย
กับทานได หรือเราอาจไมสามารถใหบริการตาง ๆ ของเราแกทานได ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 

นอกจากนี้ ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไวกอนวันที่พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล  
พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ เราจะเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปตามวัตถุประสงคเดิมในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เราอาศัยฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานและทาน
ไมประสงคที่จะใหเราเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป ทานมีสิทธิในการถอนความยินยอมไดโดยการแจง
ความประสงคของทานมายังเราตามรายละเอียดการติดตอในขอ 9 (วิธีการติดตอเรา) ดานลางนี้ 

3. เราเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคอะไรบาง 

3.1. เราประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ ดังตอไปนี้ (“วัตถุประสงคที่กำหนด”)  

(ก) เพ่ือนำเสนอหรือขายผลิตภัณฑและ/หรือบริการดานประกันภัยของเรา 

(ข) เพ่ือพิจารณารับประกันภัยหรือเขาทำสัญญากับทาน หรือเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาท่ีเราเขาทำกับทาน 

(ค) เพื ่อปฏิบัติตามขั ้นตอนกระบวนการเกี ่ยวกับการใหบริการหรือผลิตภัณฑของเรา รวมถึงแตไมจำกัดเพียง  
การประเมินขอมูลทางการเงินของทาน และการแนะนำผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสมใหแกทาน การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ทานซื้อ การเก็บ
เบี้ยประกันและเงินคางชำระจากทาน การสืบสวน วิเคราะห ประมวลผล การเวนคืนกรมธรรม และการจายคา
สินไหมทดแทน การจายผลประโยชนตามกรมธรรมภายใตกรมธรรมของทาน และการตออายุ ปรับปรุงแกไข ยกเลิก
กรมธรรมของทาน การตรวจสอบท่ีเกี่ยวของกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตลอดจนถึงการใชสิทธิใด ๆ  ภายใต
กรมธรรมของทาน ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการรับชวงสิทธิและสิทธิท่ีไดรับชวงมา (หากมี) 
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(ง) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของทานสำหรับผลิตภัณฑ และ/หรือบริการของเรา และการดำเนินการใด ๆ ท่ี
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ การยืนยันยอดชำระ การเรียกเก็บคาผลิตภัณฑหรือบริการ การหักเงินใน
บัญชีธนาคาร การสงขอมูลใหกับธนาคารหรือผูใหบริการบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และการจัดสงใบเสร็จรับเงิน 
เปนตน 

(จ) เพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับทาน หรือเพื่อการพิสูจนหรือยืนยันตัวตนของทานกอนเขาทำสัญญา
หรือทำธุรกรรมใด ๆ กับทาน 

(ฉ) เพื่อการติดตอสื่อสารระหวางเรากับทาน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการจัดการและขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑหรือบัญชีใด ๆ ที่ทานอาจมีกับเรา เพื่อการใหการสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซตและแอปพลิเคชัน
ของเรา หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีจะมีขึ้นตอนโยบายฯ ฉบับนี้ในอนาคต 

(ช) เพื่อสงขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของเรา กิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของเราใหแก
ทาน รวมถึงขอความสงเสริมทางการตลาดท่ีทานสนใจหรืออาจเปนประโยชนกับทาน 

(ซ) เพ่ือการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ 

(ฌ) เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ และ/หรือบริการใหมของเรา หรือการปรับปรุงเพิ่มเติมผลิตภัณฑ และ/หรือบริการใน
ปจจุบันของเรา 

(ญ) เพื่อการทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรประกันภัย  
การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยเรา บุคลากรและคูคาของเรา หรือหนวยงานกำกับดูแลท่ี
เกี่ยวของกับเรา  

(ฎ) เพ่ือการสืบสวนหรือตรวจสอบการกระทำท่ีเกี่ยวกับการฉอโกง การปกปดขอความจริง และการกระทำความผิดอ่ืนๆ 
ไมวาจะเปนการกระทำความผิดจริงหรือการกระทำท่ีสงสัยวาจะเปนการกระทำความผิด  

(ฏ) เพื่อใหทานสามารถเขาถึงเนื้อหาในเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลน หรือบริการอยางใด
อยางหนึ่งเปนการเฉพาะ  

(ฐ) เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใชเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลน เพื่อการวิเคราะหการใช
งานเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนของทาน และทำความเขาใจลักษณะการใชงานที่ทาน
สนใจ เพื่อทำใหเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนเหลานั้นตอบสนองความสนใจท่ีเหมาะสม
กับทานโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และปรับปรุงเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสื่อสังคม
ออนไลนเหลานั้น หรือผลิตภัณฑ และ/หรือบริการของเรา เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อการแนะนำผลิตภัณฑ และ/
หรือบริการท่ีเกี่ยวของ และเพ่ือการจัดโฆษณาบนเว็บไซต แอปพลิเคชัน และชองทางอ่ืน ๆ ตามกลุมเปาหมาย 

(ฑ) เพ่ือการตรวจสอบธุรกิจของเรา ไมวาจะเปนการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก 

(ฒ) เพ่ือการดำเนินการใหเปนไปตามขอกำหนดภายใตนโยบายภายในของเราท่ียึดถือปฏิบัติ 

(ณ) เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับและเกี่ยวของกับธุรกิจของเรา อาทิ กฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยภาษีอากร กฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

(ด) เพ่ือดำเนินการตามคำสั่งโดยชอบดวยกฎหมายของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
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(ต) เพื่อการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ตาม
นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงานฯ ซ่ึงสามารถตรวจดูไดท่ีเว็บไซต https://www.oic.or.th  

(ถ) เพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสู
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

(ท) เพื่อดูแลความสงบเรียบรอย ตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เชน การบุกรุกสถานท่ี
ทำการ อาคาร หรือพื้นที่ของบริษัทฯ การเขาถึงพื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย การกออาชญากรรม
ตาง ๆ และเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรของเราและบุคคลภายนอก ณ บริเวณสถานที่ประกอบ
ธุรกิจของเรา รวมท้ังทรัพยสินและขอมูลตาง ๆ ของเรา 

(ธ) เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบระบบภายใน หรือทดสอบฐานขอมูลของบริษัทฯ 

(น) เพื่อรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากทาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ/หรือบริการของเรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑและบริการของเรา  

(บ) เพื่อการดำเนินการอื่น ๆ ท่ีจำเปนในการดำเนินธุรกิจ และอาจเปนประโยชนตอทาน หรือเกี่ยวของโดยตรงกับ
วัตถุประสงคท่ีกำหนดใด ๆ ขางตน 

(ป) เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ท่ีเราแจงใหทานทราบ ณ เวลาท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

3.2. ทั้งนี้ เราจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคที่กำหนดขางตน ภายใตฐานทางกฎหมาย
ดังตอไปนี้ 

(ก) เปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งทานเปนคูสัญญาหรือเพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอของทานกอนเขาทำ
สัญญานั้น 

(ข) เปนความจำเปนของเราในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(ค) เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนนอกเหนือไปจากเรา 

(ง) เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหนาที่ในการใช
อำนาจรัฐท่ีไดมอบใหแกเรา 

(จ) เปนการจำเปนเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ
การยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

(ฉ) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(ช) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งไดจัดใหมีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสทิธิ
และเสรีภาพของทาน  

(ซ) เปนการจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ โดยไดจัดให
มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือ 

(ฌ) ความยินยอมท่ีทานไดใหไวกับเรา เม่ือไมสามารถอาศัยขอยกเวนหรืออางอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีท่ีระบุขางตน 
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3.3. เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของทานบางอยางเปนขอมูลที่เราจำเปนตองดำเนินการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือตามสัญญาประกันภัยหรือเพ่ือการเขาทำสัญญาประกันภัยกับทาน หากทานไมใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกเรา อาจมี
ผลกระทบทางกฎหมาย หรือเราอาจจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ภายใตสัญญาประกันภัยที่ไดเขาทำกับทาน หรือไมสามารถ
เขาทำสัญญาประกันภัยกับทานได หรือเราอาจไมสามารถใหบริการตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือบริการของเรา รวมถึง
การใหบริการเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหแกทานได (แลวแตกรณี) ในกรณีดังกลาว เราอาจมีความจำเปนตอง
ปฏิเสธการเขาทำสัญญาประกันภัยกับทาน หรือยกเลิกการใหบริการท่ีเกี่ยวของกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 

3.4. ในกรณีท่ีเราจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีกำหนด เราจะจัดใหมีนโยบาย
หรือประกาศเกี ่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพิ ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยังทานเพื ่ออธิบายเกี ่ยวกับการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ทานควรศึกษานโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวของรวมกับ
นโยบายฯ ฉบับนี ้

4. เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับใครบาง 

4.1. เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคที่กำหนดและตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด ใหแกบุคคล
และหนวยงานดังตอไปนี้ 

(ก) ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือบุคคลใดก็ตามท่ีไดรับอนุญาตใหกระทำการแทนเรา เพ่ือทำการ
เชิญชวน ชักชวน ชี้ชอง จัดการใหทำ เสนอขาย ขาย จัดจำหนาย หรือใหบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ/หรือบริการท่ี
เสนอโดยเรา ใหแกทาน รวมถึงเพ่ือสงมอบผลิตภัณฑ และ/หรือบริการของเราท่ีมีการเสนอหรือขายใหแกทาน 

(ข) ผูถือกรมธรรม ในกรณีเปนการประกันแบบกลุม 

(ค) บริษัทประกันภัยตอ เพ่ือบริหารความเสี่ยงของเราดวยวิธีการประกันภัยตอ 

(ง) พันธมิตร คูคาทางธุรกิจ ผูใหบริการ และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เรามอบหมายหรือวาจางใหทำหนาท่ี
บริหารจัดการ และ/หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนในการดำเนินธุรกิจของเรา เชน การใหบริการ
ชำระเงิน บริการรับสงไปรษณีย-พัสดุ บริการจัดพิมพ บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเว็บไซต บริการเก็บ
บันทึกขอมูล บริการวิเคราะหขอมูล บริการทำการวิจัย บริการทำการตลาด บริการการเดินทาง บริการการ
รักษาพยาบาล บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน บริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย บริการใหความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับบาน บริการเลขาสวนตัว บริการสำรวจภัยและประเมินมูลคาความเสียหาย บริการสำรวจ
อุบัติเหตุรถยนต บริการตรวจสภาพรถยนตทำประกันภัย บริการยกลากรถยนต บริการรับคำรองขอและการจายคา
สินไหมทดแทนหรือเงินตาง ๆ บริการระบบประกันภัยรถ หรือบริการอื่นใดที่อาจเปนประโยชนตอทาน หรือ
เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของเรา 

(จ) สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมหรือสมาพันธอ่ืน ๆ ในภาคธุรกิจประกันภัย และผูประกอบธุรกิจประกันภัยรายอ่ืน ๆ  

(ฉ) หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่รองขอใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย หรือท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อาทิ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรมสรรพากร สำนักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล  

(ช) ท่ีปรึกษาของเรา อาทิ แพทย ผูตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนใด 
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(ซ) ผูเขาทำธุรกรรม หรือจะเขาทำธุรกรรมกับเราโดยขอมูลสวนบุคคลของทานอาจเปนสวนหนึ่งของการซื้อหรือขาย 
หรือเปนสวนหนึ่งของการเสนอซ้ือหรือเสนอขายของกิจการของเรา (หากมี) 

(ฌ) บุคคลหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(ญ) บุคคลหรือหนวยงานอื่นใดที่ทานใหความยินยอมสำหรับการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือ
หนวยงานนั้น ๆ 

4.2. ในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลอื่น เราจะจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ี
ไดเปดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหนาที่การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลกำหนด หากเราสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ เราจะดำเนินการเพื่อทำใหมั่นใจวาประเทศ
ปลายทาง องคการระหวางประเทศ หรือผูรับขอมูลในตางประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ
หรือเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ ในบางกรณี เราอาจขอความยินยอมของทานสำหรับการสงหรือ
โอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ 

4.3. ท้ังนี้ การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลอ่ืน เราจะดำเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนด หรือวัตถุประสงค
อื่นที่กฎหมายกำหนดใหกระทำไดเทานั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดวาตองไดรับความยินยอมจากทาน เราจะขอความ
ยินยอมจากทานกอน 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

5.1. เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามระยะเวลาที่จำเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดในการประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่กำหนดในการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น ๆ และโดยคำนึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

(ก) ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกำหนด (ถามี)  

(ข) อายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีท่ีอาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลท่ีเราประมวลผล 

(ค) แนวปฏิบัติของเรา ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย และของภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของสำหรับขอมูลสวนบุคคลแตละประเภท 

5.2. ทั้งนี้ เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป นับแตวันที่ธุรกรรมหรือนิติสัมพันธระหวางทาน
กับเราสิ้นสุดลง อยางไรก็ดี เราอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเกินกวาระยะเวลาดังกลาวหาก
กฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจำเปนตอการกอต้ังสิทธิเรียกรองทางกฎหมายของเรา 

6. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว 

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูเยาวซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ เปนครั้งคราว ในกรณีดังกลาวนั้น 
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคคล
ดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูใชอำนาจปกครอง ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลกำหนด  

7. สิทธิตางๆ ของทานเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

 ในฐานะที่ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ ภายใต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด  
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7.1.  สิทธิในการเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคล 

ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานและขอใหเราทำสำเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาว
ใหแกทาน ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.2. 

 

สิทธิในการโอนยาย
ขอมูลสวนบุคคล 

 

ทานมีสิทธิที่จะขอรับขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับทาน รวมถึงมีสิทธิขอใหเราสงหรือโอนขอมูลสวน
บุคคลของทานไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น หรือตัวทานเอง เวนแตโดยสภาพไมสามารถ
ทำได ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.3. 

 

สิทธิในการคัดคาน
ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ขอมูลสวนบุคคล 

ทานมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานได ตามที่กฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.4. 

 

สิทธิในการลบขอมูล
สวนบุคคล 

ทานอาจขอใหเราลบ ทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัว
บุคคลได ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.5. 

 

ส ิทธ ิ ในการระงับ
การใชข อมูลส วน
บุคคล 

ทานมีสิทธิขอใหเราระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามที่กฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.6. 

 

ส ิทธ ิในการแก  ไข
ขอมูลสวนบุคคลให
ถูกตอง 

ทานมีสิทธิขอใหเราแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง หากขอมูลสวนบุคคลของทานนั้นไม
ถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ไมครบถวนสมบูรณ หรือกอใหเกิดความเขาใจผิด 

7.7. 

 

สิทธิที่จะถอนความ
ยินยอม 

ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมของทานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ทานมีสิทธิใน
การถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหไวกับเราได 

7.8. 

 

สิทธิในการยื ่นขอ
รองเรียน 

ในกรณีที่ทานเห็นวาเราไดทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิย่ืนขอรองเรียนตอหนวยงานกำกับดูแลการคุมครองขอมูลสวนบุคคลได 
ตามระเบียบและวิธีการท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนดไว 

 หากทานประสงคที่จะขอใชสิทธิของทานดังที่ระบุไวขางตนนี้ ทานสามารถติดตอมายังเราตามรายละเอียดการติดตอท่ี
ปรากฏอยูในหัวขอที่ 9 (วิธีการติดตอเรา) ดานลางนี้ และเราจะดำเนินการตรวจสอบคำรองขอใชสิทธิของทาน ซึ่งทานอาจ
ตองสงขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของใหแกเรา เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามคำรองขอใชสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ 
เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำรองขอใชสิทธิของทานและดำเนินการตามที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลกำหนด 

8. ความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 เราไดจัดใหมีระบบจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือ
ปองกันมิใหขอมูลสวนบุคคลของทานถูกนำไปใช เปดเผย ทำลาย หรือเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต อีกท้ังเพ่ือเปนการทำใหม่ันใจวา
ระดับการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดภายใตกฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ 




