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นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ ”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัว
ของทานเปนอยางยิ่งและถือปฏิบัติอยางเครงครัดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย
ลำดับรองที่เกี่ยวของ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทั้งที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน และท่ีอาจ
มีการแกไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต (เรียกรวมกันวา “กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) 

นโยบายฯ ฉบับนี้มุงหมายจะใชบังคับกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผย (เรียกรวมกันวา “การประมวลผล”)  
ขอมูลสวนบุคคลของทานซ่ึงเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ผูสมัครเปนตัวแทนประกัน
วินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยของบริษัทฯ รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว เชน คูสมรส และผูค้ำประกัน 

นอกจากนี้ นโยบายฯ ฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน วัตถุประสงคในการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนสิทธิตาง ๆ ของทานในฐานะเจาของขอมูล
สวนบุคคล ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาท่ีจำเปนแกการดำเนินงานภายใตวัตถุประสงคท่ีบริษัทฯ 
ไดแจงใหทานทราบเทานั้น และหากเปนกรณีที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนดใหการประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลใดตองไดรับความยินยอมจากทาน บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจงจากทานกอน ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษา
รายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

1. กลุมหรือประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานซ่ึงอาจอยูในฐานะ  

(ก) ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งหมายถึง ผูซึ่งบริษัทฯ มอบหมายใหทำการชักชวนใหบุคคลทำสัญญาประกันภัยกับ
บริษัทฯ และในกรณีท่ีตัวแทนประกันวินาศภัยเปนนิติบุคคล บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานซ่ึงเปนกรรมการ ผูบริหาร พนักงานหรือผูประสานงานของนิติบุคคลนั้นดวย 

(ข) นายหนาประกันวินาศภัย ซึ่งหมายถึง ผูชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทฯ โดยกระทำเพ่ือ
บำเหน็จเนื่องจากการนั้น และในกรณีท่ีนายหนาประกันวินาศภัยเปนนิติบุคคล บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานซ่ึงเปนกรรมการ ผูบริหาร พนักงานหรือผูประสานงานของนิติบุคคลนั้นดวย 

(ค) ผูสมัครเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย ซึ่งหมายความรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร 
พนักงานหรือผูประสานงานของนิติบุคคลซ่ึงสมัครเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยดวย  

(ง) ผูที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือผูสมัครเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือ
นายหนาประกันวินาศภัย เชน คูสมรส ผูค้ำประกัน หรือพยานในเอกสารท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากชองทางใด 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานผานชองทางตาง ๆ ดังตอไปนี้  
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2.1.  กรณีที่ทานใหขอมูลสวนบุคคลไว
กับบริษัทฯ โดยตรง หรือผานทาง
หนาเว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใด 

 เมื่อทานสมัครเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยของ
บริษัทฯ รวมถึงเขาทำสัญญาตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกัน
วินาศภัย สัญญาจางการใหบริการ สัญญาค้ำประกันตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหนาประกันวินาศภัย และ/หรือขอตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ กับบริษัท
ฯ 

 เมื่อทานกรอกขอมูลลงใน ลงนามใน และ/หรือสงมอบใบสมัครเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย ใบคำขอค้ำประกันตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย หนังสือขอยกเลิกการค้ำ
ประกัน และ/หรือแบบฟอรมหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกัน
วินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย ตลอดจนเอกสารประกอบตาง ๆ เพ่ือ
การพิจารณา ตรวจสอบหรือการอนุมัติของบริษัทฯ  

 เมื ่อทานติดตอสื ่อสารกับบริษัทฯ ไมว าจะเปนการสื ่อสารในรูปแบบ 
ลายลักษณอักษร วาจา โทรศัพท หรือทางอิเล็กทรอนิกส (เชน เว็บไซต แอป
พลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน อีเมล ขอความสั้น (SMS) โทรสาร) โดยไมคำนึง
วาฝายใดจะเปนผูติดตออีกฝายหนึ่งกอน 

 เมื่อทานดำเนินการเรียกรองหรือรองขอใหบริษัทฯ ทำการติดตอทานกลับ 
เพื่อดำเนินการตามที่ทานรองขอ เชน การขอขอมูล การรองเรียน หรือเพ่ือ
วัตถุประสงคอ่ืน ๆ 

 เม่ือทานมีคำรองขอใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงขอมูลของทาน  

 เมื ่อทานเขารวมในกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด กิจกรรมแบบสำรวจ 
โครงการหรืองานอีเวนทตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ  และ/
หรือบุคลากรและคูคาของบริษัทฯ  

2.2.  กรณีที่บริษัทฯ ไดรับขอมูลสวน
บคุคลของทานจากบุคคลภายนอก 

 เมื่อบุคคลซึ่งเปนผูสมัครเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกัน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย แจงหรือสง
ขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบริษัทฯ 

 เมื่อบริษัทคูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ สงขอมูลสวนบุคคลของ
ทานใหกับบริษัทฯ  

 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจากแหลงสาธารณะหรือ
แหลงขอมูลทางการคา ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงผูประกอบธุรกิจประกันภัย
อ่ืน สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมหรือสมาพันธของธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกันภัย หนวยงานของรัฐ เชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือแหลงขอมูลที ่ค นหาไดทาง
อินเตอรเน็ตหรือบนสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ  
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2.3.  กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลของทานโดยอัตโนมัติ 

 เมื ่อทานเขาชม และ/หรือใชบริการเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือบริการ
ออนไลนตาง ๆ ของบริษัทฯ  ที่มีการใชคุกกี ้หรือเทคโนโลยีที ่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการใชคุกกี้ไดท่ี 
www.thaisri.com) 

 เมื่อทานเขาใชบริการของบริษัทฯ  หรือติดตอบริษัทฯ  ณ สถานที่ประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพื่อบันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว (สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูประกาศการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลสำหรับการใชกลองวงจรปด (Privacy Notice for CCTV) 
ไดท่ี www.thaisri.com) 

3. บริษัทฯ เก็บขอมูลสวนบุคคลอะไรบาง 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนขอมูลท่ีสามารถระบุตัวตนของทานไดไมวาจะเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีทานให
ไวกับบริษัทฯ โดยตรงหรือผานตัวแทนหรือนายหนาของบริษัทฯ  ขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหไวผานทางหนาเว็บไซตของ
บริษัทฯ หรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจากทานโดยอัตโนมัติ หรือขอมูลสวน
บุคคลท่ีบริษัทฯ ไดรับมาจากบุคคลภายนอก ซ่ึงจะประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

3.1 ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัตรขาราชการ  
วันเดือนปเกิด ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล รายละเอียดขอมูลการติดตอ อายุ 
เพศ รูปถาย ลายมือชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ขอมูลของ
บุคคลในครอบครัว (เชน คูสมรส อาชีพ ตำแหนงงานของคูสมรส สถานท่ีทำงาน
ของคูสมรส จำนวนบุตร) 

3.2 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติ
การศึกษา 

เชน ประวัติการศึกษา ผลการศึกษา ชื่อสถานท่ีศึกษา 

3.3 ขอมูลเกี่ยวกับการทำงาน เชน อาชีพ ตำแหนง สถานท่ีทำงาน อายุงาน รายได เลขท่ีใบอนุญาตตัวแทนประกัน
วินาศภัย เลขท่ีใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย วันออกใบอนุญาต วันสิ้นสุด
ใบอนุญาต รายละเอียดหนวยงานตนสังกัด ตำแหนง สายการบังคับบัญชา และ
ขอตกลงและเงื ่อนไขของการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหนาประกัน
วินาศภัย 

3.4 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การทำงาน 

เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน รางวัลท่ีเคยไดรับ ประวัติการถูกรองเรียน บันทึก
การสอบสวน การถูกพักสัญญาตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหนาประกันวินาศ
ภัย และโทษทางวินัย รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง 

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

3.6 ขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชน
และคาตอบแทน 

เชน รายละเอียดเกี่ยวกับคาบำเหน็จ และ/หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ทานไดรับ เลข
บัญชีธนาคาร กองทุนประกันสังคม ขอมูลทางภาษี ขอมูลของบุคคลภายนอกผู
ไดรับผลประโยชน 

3.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน รายละเอียดของทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน เชน เลขท่ีโฉนด ท่ีต้ังของท่ีดิน และ
จำนวนเนื้อท่ี 

3.8 ขอมูลในกรณีที่ทาน
ดำเนินการแทนนิติบุคคล 

เชน ขอมูลของทานที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู ถือหุ น หรือ
เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลอื่นใดที่มีขอมูลสวนบุคคลของทาน ขอมูลอื่นใดที่เรา
รองขอจากนิติบุคคลของทาน หรือจากทานเพื่อใชประกอบการเขาทำสัญญา 
การใหบริการ หรือการดำเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ  

3.9 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการ
ถูกดำเนินคดีความ 

เชน ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไมวาทางแพง ทางอาญา ทาง
ปกครอง หรือการดำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงานของตำรวจ และคำสั่งศาลท่ี
เกี่ยวของ 

3.10 ขอมูลดานเทคนิค เชน ขอมูลการเขาใชงานเว็บไซต แอปพลิเคชัน และระบบตาง ๆ ของบริษัทฯ  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) ขอมูลจากการบันทึกการใชงาน เชน ตัว
ระบุอุปกรณ 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 และขอมูลท่ีบริษัทฯ ไดเก็บรวบรวม
ผานคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีคลายกัน 

3.11 ขอมูลอื่น ๆ เชน บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผานกลองวงจรปด (CCTV) บันทึกเสียงการ
สนทนา 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจำเปนที่จะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว (Sensitive Personal Data) ของทาน
และเปนกรณีท่ีกฎหมายกำหนดใหบริษัทฯ ตองขอความยินยอมจากทาน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลตอเมื่อไดรับความ
ยินยอมโดยชัดแจงจากทานแลว โดยทานมีสิทธิเลือกที่จะไมใหความยินยอมแกบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวของทานก็ได อยางไรก็ดี การที่ทานเลือกที่จะไมใหความยินยอมแกบริษัทฯ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหวดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอความสามารถในการทำธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับทาน 
หรือตอการใหบริการของบริษัทฯ ตอทาน หรือตอการตอบสนองตอขอรองขออ่ืน ๆ ของทานได  
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นอกจากนี้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไวกอนวันที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปตามวัตถุประสงคเดิมในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น ท้ังนี้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ อาศัยฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานและทานไมประสงคที่จะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป ทานมีสิทธิในการถอนความ
ยินยอมไดโดยการแจงความประสงคของทานมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดตอในขอ 9 (วิธีการติดตอบริษัทฯ) 
ดานลางนี้ 

4. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคอะไรบาง 

4.1. บริษัทฯ ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ ดังตอไปนี้ (“วัตถุประสงคที่กำหนด”)  

(ก) เพ่ือการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของทาน และ/หรือนิติบุคคลท่ีทานดำเนินการแทน 

(ข) เพ่ือการตรวจสอบประวัติกอนและระหวางเขาทำสัญญากับทาน หรือนิติบุคคลท่ีทานดำเนินการแทน และอาจมีการ
ตรวจสอบรายละเอียดดังกลาวในระหวางระยะเวลาตามสัญญาที่เราเขาทำกับทาน หรือนิติบุคคลที่ทานดำเนินการ
แทน 

(ค) เพื่อพิจารณาเขาทำสัญญาตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหนาประกันวินาศภัย สัญญาจางการใหบริการ สัญญาค้ำ
ประกันตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหนาประกันวินาศภัย หรือสัญญาอื่น ๆ กับทาน หรือเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
สัญญาท่ีทานเปนคูสัญญากับบริษัทฯ  

(ง) เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการ
วางแผนกำลังคน การจายผลประโยชน คาตอบแทน การคิดคาตอบแทนท่ีจูงใจ ขอเสนอ รางวัล การประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ การรายงานหรือตรวจสอบภายใน การวิเคราะหขอมูล การแขงขันการขายตาง ๆ การติดตอสื่อสาร 
การประกาศ การทำแบบสำรวจ สถิติ ตรวจสอบขอรองเรียนและประเด็นของการประพฤติตัวไมเหมาะสม หรือเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการทางวินัย การตรวจสอบขอมูลของทานทางกฎหมาย ความสามารถในการทำงาน การรอง
ขอขอมูลใด ๆ โดยหนวยงานของรัฐไมวาเพื่อเหตุใด ตลอดจนเพื่อการประกอบกิจการของกลุมบริษัท ซึ่งรวมถึงแต
ไมจำกัดเพียงจัดทำบันทึกขอมูลตัวแทน การทำประกัน การตรวจสอบการอางอิงและประวัติโดยสมาชิกใด ๆ ของ
กลุมบริษัทหรือบุคคลอื่น การหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน หรือหลีกเลี่ยงแนวโนมที่จะเกิดการขัดกันของ
ผลประโยชน และการตรวจสอบโดยสมาชิกใด ๆ ของกลุมบริษัท นอกจากนี้ ขอมูลสวนบุคคลของทานยังอาจจะถูก
ใชเพื่อวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่ใชบังคับ และการปฏิบัติตามขอกำหนดของหนวยงาน
กำกับดูแลตามกฎหมายท้ังในและนอกประเทศ แลวแตกรณี 

(จ) เพ่ือวัตถุประสงคในการสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการแขงขันกันสรางผลงานหรือสรางแรงจูงใจ หรือเพ่ือสงเสริมการ
ขาย และ/หรือการเสนอผลิตภัณฑของเรา 

(ฉ) เพื่อการสืบสวนหรือตรวจสอบการกระทำที่เกี่ยวกับการฉอโกง การปกปดขอความจริง และการกระทำความผิดอ่ืน 
ๆ ไมวาจะเปนการกระทำความผิดจริงหรือการกระทำท่ีสงสัยวาจะเปนการกระทำความผิด  

(ช) เพื่อการติดตอสื่อสารระหวางบริษัทฯ กับทาน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการจัดการและขอมูลอื่น ๆ 
เกี่ยวกับการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย เพื่อการใหการสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับ
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เว็บไซตและแอปพลิเคชันของบริษัทฯ  หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีจะมีขึ้นตอนโยบายฯ ฉบับนี้
ในอนาคต 

(ซ) เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับและเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  อาทิ กฎหมายวาดวยการ
ประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยภาษีอากร กฎหมายวา
ดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

(ฌ) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งโดยชอบดวยกฎหมายของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

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

(ฎ) เพ่ือการทำวิจัยหรือการวิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการของเรา 

(ฏ) เพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสู
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

(ฐ) เพื่อดูแลความสงบเรียบรอย ตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เชน การบุกรุกสถานท่ี
ทำการ อาคาร หรือพื้นที่ของบริษัทฯ การเขาถึงพื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย การกออาชญากรรม
ตาง ๆ และเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก ณ บริเวณสถานท่ี
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  รวมท้ังทรัพยสินและขอมูลตาง ๆ ของบริษัทฯ  

(ฑ) เพื่อการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเปนในการดำเนินธุรกิจ และอาจเปนประโยชนตอทาน หรือเกี่ยวของโดยตรงกับ
วัตถุประสงคท่ีกำหนดใด ๆ ขางตน 

(ฒ) เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ แจงใหทานทราบ ณ เวลาท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

4.2. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคที ่กำหนดขางตน ภายใตฐานทาง
กฎหมายดังตอไปนี้ 

(ก) เปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งทานเปนคูสัญญาหรือเพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอของทานกอนเขาทำ
สัญญานั้น 

(ข) เปนความจำเปนของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(ค) เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ  หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
บริษัทฯ  

(ง) เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของบริษัทฯ  หรือปฏิบัติหนาที่ใน
การใชอำนาจรัฐท่ีไดมอบใหแกบริษัทฯ  
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(จ) เปนการจำเปนเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ
การยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

(ฉ) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(ช) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งไดจัดใหมีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสทิธิ
และเสรีภาพของทาน หรือ 

(ซ) ความยินยอมที่ทานไดใหไวกับบริษัทฯ  เมื่อไมสามารถอาศัยขอยกเวนหรืออางอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุ
ขางตน 

4.3. เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราจะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคที่กำหนด ในสวนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีความจำเปนเพื่อเขาทำสัญญากับทาน (หรือนิติบุคคลที่ทานดำเนินการแทน) เปนขอมูลท่ี
จำเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว หากทานไมใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกเรา อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือ
เราอาจจะไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีภายใตสัญญาท่ีไดเขาทำกับทานได ในกรณีดังกลาว เราอาจมีความจำเปนตองปฏิเสธการ
เขาทำสัญญากับทานได 

4.4. ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กำหนด บริษัทฯ จะจัด
ใหมีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยังทานเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ทานควรศึกษานโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวของรวมกับ
นโยบายฯ ฉบบันี ้

5. บริษัทฯ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับใครบาง 

5.1. บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคที่กำหนดและตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด ใหแก
บุคคลและหนวยงานดังตอไปนี้ 

(ก) ผูเขาทำธุรกรรม หรือจะเขาทำธุรกรรมกับบริษัทฯ โดยขอมูลสวนบุคคลของทานอาจเปนสวนหนึ่งของธุรกรรม
ดังกลาว 

(ข) ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัยของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
การแขงขันกันสรางผลงานหรือสรางแรงจูงใจ 

(ค) ผูใหคำปรึกษาของบริษัทฯ  ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพ อาทิ ทนายความ แพทย ผูตรวจสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญ ภายในหรือภายนอกของเรา 

(ง) ผูใหบริการใด ๆ หรือตัวแทนผูใหบริการ (รวมไปถึงผูใหบริการชวง) ของบริษัทฯ  

(จ) องคกรที่เกี่ยวของกับการประกันภัย เชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมหรือสมาพันธอ่ืน ๆ ในภาคธุรกิจประกันภัย  

(ฉ) หนวยงานของรัฐใด ๆ ทางดานภาษี กฎเกณฑ หรือผูซึ่งมีอำนาจเหนือเรา ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่มีการ
รองขอใหเปดเผยเพ่ือผลประโยชนของเราหรือเปดเผยเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
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(ช) บุคคลหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(ซ) บุคคลหรือหนวยงานอื่นใดที่ทานใหความยินยอมสำหรับการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือ
หนวยงานนั้น ๆ 

5.2. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดขางตน หรือ
วัตถุประสงคอื่นที่กฎหมายกำหนดใหกระทำไดเทานั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดวาตองไดรับความยินยอมจากทาน บริษัท
ฯ จะขอความยินยอมจากทานกอน 

5.3. ในกรณีท่ีบริษัทฯ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่ไดเปดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหนาที่การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามที่กฎหมายวาดวย
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

5.4. ในกรณีท่ีบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ  บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำใหแนใจวาประเทศ
ปลายทาง องคกรระหวางประเทศ หรือผูรับขอมูลในตางประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ  ใน
บางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของทานสำหรับการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

6. ระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

6.1. บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามระยะเวลาที่จำเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดในการเก็บรวบรวม
และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคท่ี
กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเปน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด (ถามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดข้ึน
จากหรือเกี่ยวของกับเอกสารหรือขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไวในแตละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
สำหรับแตละประเภทของขอมูลสวนบุคคลเปนสำคัญ 

6.2. ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาไมเกิน [10] ป นับแตวันท่ีธุรกรรมระหวางทานกับบริษัท
ฯ สิ้นสุดลง อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเกินกวาที่กำหนดหากกฎหมาย
อนุญาต 

6.3. หลังจากระยะเวลาดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะทำลายขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นจากการจัดเก็บหรือจากระบบของบรษิัทฯ  
หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวทานได โดยอาจไมมีการแจงใหทานทราบลวงหนา 

7. สิทธิตาง ๆ ของทานเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

 ในฐานะที่ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ ภายใต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด  

7.1.  สิทธิในการเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคล 

ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานและขอใหบริษัทฯ ทำสำเนาขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวใหแกทาน ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.2. สิทธิในการโอนยาย ทานมีสิทธิที่จะขอรับขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับทาน รวมถึงมีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูล
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ขอมูลสวนบุคคล 

 

สวนบุคคลของทานไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น หรือตัวทานเอง เวนแตโดยสภาพไม
สามารถทำได ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.3. 

 

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

ทานมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานได ตามที่กฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.4. 

 

สิทธิในการลบขอมูล
สวนบุคคล 

ทานอาจขอใหบริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ
ตัวบุคคลได ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.5. 

 

ส ิทธ ิ ในการระงับ
การใชข อมูลส วน
บุคคล 

ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามท่ีกฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

7.6. 

 

ส ิทธ ิในการแก  ไข
ขอมูลสวนบุคคลให
ถูกตอง 

ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ แกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง หากขอมูลสวนบุคคลของทาน
นั้นไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ไมครบถวนสมบูรณ หรือกอใหเกิดความเขาใจผิด 

7.7. 

 

สิทธิที่จะถอนความ
ยินยอม 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของทานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ทานมี
สิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหไวกับบริษัทฯ ได 

7.8. 

 

สิทธิในการยื ่นขอ
รองเรียน 

ในกรณีที่ทานเห็นวาบริษัทฯ ไดทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิย่ืนขอรองเรียนตอหนวยงานกำกับดูแลการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลได ตามระเบียบและวิธีการท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนดไว 

 หากทานประสงคท่ีจะขอใชสิทธิของทานดังท่ีระบุไวขางตนนี้ ทานสามารถติดตอมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดตอท่ี
ปรากฏอยูในหัวขอท่ี 9 (วิธีการติดตอบริษัทฯ) ดานลางนี้ และบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบคำรองขอใชสิทธิของทาน ซ่ึง
ทานอาจตองสงขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของใหแกบริษัทฯ  เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามคำรองขอใชสิทธิ
ดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำรองขอใชสิทธิของทานและดำเนินการตามที่กฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

8. ความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม เพื่อทำใหมั่นใจวาระดับการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด
ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  




