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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล1 
ส าหรับ ลูกค้า และ/หรือ ผู้เอาประกันภัย 

 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มธนชาต   

(“กลุ่มบริษัท”) ตระหนกัดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัและความรับผิดชอบของบริษัทและกลุ่มบริษัท เก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(“เจ้าของข้อมูล”) บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงได้จัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ข้ึน้  เพื่อแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้ มครอง                          
ข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

บทนิยาม 
 “ข้อมลูส่วนบคุคล” หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท าให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 “ข้อมลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมลูส่วนบคุคลเก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความ
พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน

บคุคลในท านองเดียวกนั2 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้(“นโยบาย”) มีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้
ทราบดงัต่อไปนี ้

1. ข้อมลูส่วนบคุคลที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการเก็บรวบรวม 
2. การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล  
3. วตัถปุระสงค์ของการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล  
4. บคุคลที่อาจจะได้รับข้อมลูส่วนบคุคลจากบริษัทและกลุ่มบริษัท 
5. การโอนข้อมลูไปยงัต่างประเทศ 
6. การเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคล 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมลูบคุคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ 
8. การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบาย 
9. ข้อมลูเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อสอบถาม 

 

 

 

 
1 อนมุตัิโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564  เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2564    
2  พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26  
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1. ข้อมูลส่วนบคุคลที่บริษทัและกลุ่มบริษทัมีการเกบ็รวบรวม 
บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

อ่อนไหวดงัต่อไปนี ้ 
1.1 ข้อมลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัเจ้าของข้อมลูเป็นการทัว่ไป เช่น ชื่อ นามสกลุ หมายเลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 
หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อจดัส่งไปรษณีย์ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง 
อีเมล และรายละเอียดข้อมลูติดต่ออื่น ๆ  

1.2 ข้อมลูเก่ียวกบัการท างานของเจ้าของข้อมลู เช่น ต าแหน่งงาน สถานท่ีท างาน ประวตัิการท างาน                
ซึง่อาจรวมถึงชื่อและท่ีอยู่ของนายจ้าง 

1.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเก่ียวกับภาษี 
รายละเอียดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเก่ียวกับเงินกู้  รายละเอียด
เก่ียวกบับตัรเครดิต และรายละเอียดหรือข้อมลูเก่ียวกบัการช าระเงินอื่น ๆ  

1.4 รายละเอียดผลิตภณัฑ์และ/ หรือบริการต่าง ๆ ที่เจ้าของข้อมลูเคยซือ้จากบริษัทและกลุ่มบริษัท 
หรือผู้ ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น  ๆ เช่น  หมายเลขกรมธรรม์  จ านวนเงิน เอาประกัน                             
การเปล่ียนแปลง/การท าธุรกรรมเก่ียวกับกรมธรรม์ วิธีการช าระเบีย้ประกันภยั ประวตัิการช าระ
เบีย้ประกันภัย หรือประวัติเก่ียวกับการกู้ ยืมเงิน ผู้ รับประโยชน์ ผู้ ช าระเงินตามกรมธรรม์                  
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการใช้สิทธิต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการอื่นๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท หรือผู้ประกอบธุรกิจประกนัภยัอื่น ๆ  

1.5 สถานะเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการ
สนบัสนนุเงินแก่การก่อการร้าย และการล้มละลาย  

1.6 ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้งานที่เจ้าของข้อมูลชอบ เมื่อเจ้าของ
ข้อมูลใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของบริษัทและกลุ่มบริษัท และอาจรวมถึงแพลตฟอร์มส่ือสังคม
ออนไลน์ของผู้ ให้บริการอื่น เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บนแพลตฟอร์มส่ือสังคม
ออนไลน์ ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราว์เซอร์ การตัง้ค่าเขตเวลา ประเภทของปลัก๊อินใน
เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอร์ม ข้อมลูผู้ใช้ (user profile) ข้อมลูเก่ียวกบัอปุกรณ์ ซึง่
รวมถึงข้อมลูเก่ียวกบัอปุกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมลูเครือข่ายไร้สายและข้อมลูเครือข่ายทัว่ไป 

1.7 ข้อมูลเก่ียวกับประวัติการถูกด าเนินคดีความของเจ้าของข้อมูล เช่น ประวัติอาชญากรรม                   
บนัทึกเก่ียวกับการด าเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง หรือการด าเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงานของต ารวจ 
และค าสัง่ศาลที่เก่ียวข้อง 

1.8 ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ของเจ้าของข้อมูล เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล 
ประวตัิการขอค าปรึกษา บนัทึกการตรวจทางการแพทย์ บนัทึกการสืบสวนทางการแพทย์ บนัทึก
ของพยาบาล ประวตัิการสัง่จ่ายยา บนัทึกการรักษา รายละเอียดการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ 
รายงานทางการแพทย์ รายงานการชนัสตูรพลิกศพ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ รวม
ไปถึงค าถามเก่ียวกับสุขภาพ และข้อมูลหรือส่ิงใดๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน 
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หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทึกภาพหรือเสียงการบนัทึก โดยเคร่ืองมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ิงอื่นใดที่ท าให้ส่ิงที่บันทึกไว้  ปรากฏขึน้ในเร่ืองที่เก่ียวกับสุขภาพของ
บุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจเก่ียวกับการ
คุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลประกาศก าหนด เพื่อการซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งข้อมูลดงักล่าวจ าเป็นต้องการพิจารณารับประกันภยัตลอดจนการ
ให้บริการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเพื่อการด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่หาก
ท่านไม่ยินยอมให้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวนี ้บริษัทจะไม่สามารถ
ให้บริการด้านผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและบริการอื่นใดที่เก่ียวข้องแก่ท่านได้ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล  
บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูโดยวิธีต่อไปนี ้
2.1 เมื่อเจ้าของข้อมลูแสดงเจตนาจะซือ้หรือใช้ประกนัส่วนบุคคล ประกันกลุ่ม รวมทัง้ผลิตภณัฑ์และ

บริการเก่ียวกับเงินบ านาญของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และ/หรือ
เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการต่างๆ ทางออนไล น์                      
บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี หรือทางโทรศพัท์ หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท (“ผลิตภัณฑ์” 
หรือ “บริการ”)  

2.2 เมื่อเจ้าของข้อมูลส่งเอกสารและใบค าขอเอาประกัน เพื่อซือ้หรือใช้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลให้
ข้อมลู ขณะที่พิจารณาจะซือ้หรือใช้ ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

2.3 เมื่อเจ้าของข้อมลูติดต่อส่ือสารกับบริษัทและกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารเป็นหนงัสือหรือ
วาจา โดยไม่ค านึงว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ติดต่อฝ่ายนัน้ก่อนหรือไม่ก็ตาม 

2.4 เมื่อเจ้าของข้อมลูส่งค าร้องขอให้มกีารเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภณัฑ์ที่เจ้าของข้อมลูซือ้หรือ
บริการที่เจ้าของข้อมลูใช้ หรือค าร้องขออื่นใดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของข้อมลูซือ้หรือบริการที่
เจ้าของข้อมลูใช้ รวมถึงการส่งแบบฟอร์มและเอกสารเก่ียวกับการขอซือ้หรือรับบริการที่เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

2.5 เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อกับบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า                            
คนกลางประกันภยั ผู้ รับจ้าง คู่ค้า ผู้ ให้บริการ ผู้ รับมอบอ านาจ ผู้กระท าการแทน หรือบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องของบริษัทและกลุ่มบริษัท  (เรียกรวมกันว่า “บุคลากรและคู่ค้าของ
บริษัทและกลุ่มบริษัท”) ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั ส่ือสงัคมออนไลน์ โทรศพัท์ อีเมล์ การ
พบปะกนัโดยตรง การสมัภาษณ์ ข้อความสัน้ (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด  

2.6 เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับการแนะน าจากเจ้าของข้อมลู หรือเมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทเก็บ
รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลจากบคุลากรและคู่ค้าของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

2.7 เมื่อเจ้าของข้อมูลส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
การตลาด การประกวด การจบัฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรือการแข่งขนัต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้โดยหรือ               
ในนามของบริษัทและกลุ่มบริษัท และ/ หรือบคุลากรและคู่ค้าของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
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2.8 เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเก่ียวกับเจ้าของข้อมูล                  
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ 
แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลส่ือสังคมออนไล น์                        
ผู้ ให้บริการข้อมูล (data providers) แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข 
โรงพยาบาล แพทย์ บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น 
สมาคมหรือสมาพันธ์ของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ที่เจ้าของข้อมลูซือ้หรือบริการที่เจ้าของ
ข้อมูลใช้ ใบค าขอเอาประกันส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของข้อมลูซือ้หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลใช้ 
การรับประกันความเส่ียงของผลิตภณัฑ์ที่เจ้าของข้อมลูซือ้ การร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ และ/
หรือผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ซือ้หรือใช้โดยเจ้าของข้อมลู  

2.9 เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกเก่ียวกับ
เจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการ
ก ากับดูแลในประการอื่นๆ ตลอดจนเพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทและ
กลุ่มบริษัทอาจได้รับข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูจากคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

โดยทั่วไปบริษัทและกลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยตรงจากเจ้ าของ
ข้อมูล เว้นแต่บางกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมลูของเจ้าของข้อมลูจากบุคคลอื่นที่แนะน า
เจ้าของข้อมูลให้บริษัทและกลุ่มบริษัท หรือบุคคลอื่นที่เจ้าของข้อมูลแจ้งให้บริษัทและกลุ่มบริษัททราบจาก
แหล่งข้อมลูสาธารณะ แหล่งข้อมลูเก่ียวกับธุรกิจของเจ้าของข้อมลู หรือแหล่งข้อมลูทางการค้า และหากไม่เป็น
อปุสรรคและไม่เป็นการขดัต่อวตัถุประสงค์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล บริษัทและกลุ่มบริษัทจะแจ้ง
ให้เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลทราบถึงการได้รับและจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลนัน้ ๆ รวมไปถึงวตัถปุระสงค์ในการใช้ 
เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับข้อมลูส่วนบคุคลจากบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลแล้ว 

เมื่อเจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด  ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บริษัทและกลุ่มบริษัท              
(ซึ่งบุคคลภายนอกดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงผู้ เอาประกัน สมาชิกในครอบครัว ผู้ช าระเงินตามกรมธรรม์ 
หรือผู้ รับประโยชน์) เจ้าของข้อมูลรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ พร้อมทัง้รับรอง
และรับประกันว่าเจ้าของข้อมูลได้แจ้งให้บุคคลเหล่านัน้ทราบอย่างครบถ้วนแล้วเก่ียวกับรายละเอียดตาม
นโยบายฉบบันี ้ 

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท จะประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้ 
3.1 การเข้าท าสัญญาประกันภัย และการด าเนินการตามสัญญา กล่าวคือ  

3.1.1 เพื่อเสนอขาย ขาย จดัให้ บริหารจดัการ ด าเนินการ ปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการ และ
จดัการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมลู 

3.1.2 เพื่อปฏิบัติตามขัน้ตอนกระบวนการ จัดการ ท าให้แล้วเสร็จ ซึ่งการให้บริการ หรือ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท  และการแนะน าผลิตภณัฑ์และบริการที่เหมาะสม
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ให้แก่เจ้าของข้อมลู การปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการเก่ียวกับใบค าขอเอาประกันภัย
ส าหรับผลิตภัณฑ์ การจัดการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่ เจ้าของข้อมูลซือ้ การเก็บเบี ย้
ประกันภัย และเงินค้างช าระจากเจ้าของข้อมูล การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล การ
เวนคืนกรมธรรม์ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ การจ่ายผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดตาม
กรมธรรม์ของเจ้าของข้อมูล และการต่ออายุ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกรมธรรม์ ตลอดจน 
การใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ของเจ้าของข้อมลู ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และ
สิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย (หากมี) 

3.2 การจัดการเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัท ได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการใหม่
ของบริษัทและกลุ่มบริษัท หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ และ/ หรือบริการที่มีอยู่ของบริษัทและ               
กลุ่มบริษัท   

3.3 การด าเนินการเพื่อท าประกันภัยต่อส าหรับผลิตภณัฑ์และ/ หรือบริการของบริษัทหรือการซือ้
ผลิตภณัฑ์หรือบริการจากบุคคลภายนอกโดยบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเพื่อน ามาขายหรือให้บริการ
แก่เจ้าของข้อมลู 

3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัทกับเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการส่ือสาร
ข้อมลูเก่ียวกับการจดัการและข้อมลูอื่นๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบญัชีใดๆ ที่เจ้าของข้อมลูอาจมี
กบับริษัทและกลุ่มบริษัท การให้การสนบัสนุนทางเทคนิคเก่ียวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชนั ของ
บริษัทและกลุ่มบริษัท หรือการส่ือสารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่จะมีขึน้ต่อนโยบายคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคลฉบบันีใ้นอนาคต 

3.5 การวิเคราะห์และจัดท าสถิติ ได้แก่ การท าวิจยัทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขัน้สงู และ
การท าวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่
จดัท าขึน้โดยบริษัทและกลุ่มบริษัท บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทและกลุ่มบริษัท หรือหน่วยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องกบับริษัทและกลุ่มบริษัท  

3.6 การสืบสวนหรือป้องกันการกระท าที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง รวมถึงการปกปิดข้อความจริง และ
การกระท าผิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าผิดจริงหรือการกระท าที่สงสยัว่าจะเป็นการกระท าผิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อส่ือสารกับบริษัทต่าง  ๆ ในธุรกิจบริการทางการเงินและการ
ประกนัภยั หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทตลอดจนเพื่อการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานก ากับ      
ที่เก่ียวข้องกบับริษัทและกลุ่มบริษัท 

3.7 การปรับโครงสร้างของบริษัท  กล่าวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรของ
บริษัทและกลุ่มบริษัท และเพื่อการท าธุรกรรมของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

3.8 การให้บริการช่องทางการสื่อสารทางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น เพื่อให้เจ้าของข้อมลูสามารถเข้าถึง
เนือ้หาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั หรือแพลตฟอร์มสื่อสงัคมออนไลน์ หรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึง
เป็นการเฉพาะ บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชนั หรือ
แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์  แอปพลิเคชัน หรือ
แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ของเจ้าของข้อมูล และการท าความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่
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เจ้าของข้อมลูชอบ เพื่อจดัท าให้เว็บไซต์แอปพลิเคชนั หรือแพลตฟอร์มสื่อสงัคมออนไลน์เหล่านัน้
ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับเจ้าของข้อมลูโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือด าเนินการ และการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์เหล่านัน้ หรือผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัท การแก้ไขปัญหาต่างๆ  การแนะน าผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการที่ เก่ียวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน  และช่องทางอื่นๆ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

3.9 การปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายของบริษัท  
3.9.1 เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบาย

ที่ใช้บังคับ ซึ่งก าหนดขึน้โดยหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจ
ประกนัภยั หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม 

3.9.2 เพื่อวตัถุประสงค์ของการบงัคับใช้กฎหมาย หรือการให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ 
การสืบสวนโดยบริษัทและกลุ่มบริษัทหรือในนามของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศ และการ
ด าเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และข้อก าหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ
ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นๆ  ในประเทศหรือ
เขตการปกครองใดๆ หรือการด าเนินการตามค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ 

3.9.3 เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจากบคุคลภายนอก  

3.9.4 เพื่อการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้นโยบายภายในของบริษัทและกลุ่ม
บริษัทท่ียึดถือปฏิบตัิ 

3.10 การบริหารจัดการข้อมูล กล่าวคือ เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการ จดัเก็บ บนัทึก ส ารอง 
หรือท าลายข้อมลูส่วนบคุคล 

3.11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ กล่าวคือ เพื่อวตัถุประสงค์ในด้านการตรวจสอบและเพิ่ม
คณุภาพ รวมทัง้การฝึกอบรม เมื่อมีการบนัทึกการติดต่อส่ือสารของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

3.12 การด าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กล่าวคือ การด าเนินการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ และการบริการท่ีเหมาะสมแก่เจ้าของข้อมลู ซึง่อาจรวมถึงการให้ค าแนะน าและข้อมลู
ในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกศุลหรือกิจกรรมที่ไม่หวงั
ผล กิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ และกิจกรรมอื่นๆท่ีเจ้าของข้อมลูเข้าร่วม ในกรณีนี ้บริษัท
จะด าเนินการประมวลผลข้อมูลต่อเมื่อ เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมเท่านัน้ และเจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมเก่ียวกับกับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้
ตลอดเวลา โดยสามารถจัดการ และ/หรือแจ้งความประสงค์ได้ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุใน
นโยบายฉบบันี ้  
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3.13 อื่นๆ การด าเนินการที่จ าเป็น ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัวตัถปุระสงค์ที่กล่าวข้างต้น 

เจ้าของข้อมูลอาจเลือกที่จะไม่ให้บริษัทและกลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่บริษัทและ              
กลุ่มบริษัทร้องขอ อย่างไรก็ดี การที่เจ้าของข้อมลูเลือกที่จะไม่ให้ข้อมลูบางประการดงักล่าว อาจเป็นอปุสรรคต่อ
ความสามารถในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัทกับเจ้าของข้อมูล หรือต่อการขายผลิตภณัฑ์หรือ
ให้บริการของบริษัทและกลุ่มบริษัทต่อเจ้าของข้อมูล หรือต่อการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่นๆ ของเจ้าของข้อมลูได้ 
เช่น บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถด าเนินการเพื่อเข้าท าสญัญาประกนัภยักบัเจ้าของข้อมลูได้ หรือ บริษัท
และกลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการต่างๆ เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ หรือบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมถึง
การให้บริการเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การจ่ายผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดตามกรมธรรม์ให้แก่
เจ้าของข้อมลูได้   

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงัคบั รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระท า
เป็นอย่างอื่น บริษัทและกลุ่มบริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หากบริษัทและกลุ่มบริษัท
ประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบาย
ฉบบันี ้หรือนอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค์ที่เก่ียวข้องโดยตรงกบันโยบายฉบบันี ้   

4. บุคคลที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทและกลุ่มบริษัท 
บริษัทและกลุ่มบริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นความลับ แต่ทัง้นี ้ในกรณีที่

กฎหมายที่ใช้บงัคบัอนญุาตให้กระท าได้ หรือกรณีที่การเปิดเผยดงักล่าวมีความจ าเป็น เพื่อให้สามารถบรรลตุาม
วตัถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องตามที่ระบุข้างต้น บริษัทและ   
กลุ่มบริษัทอาจให้ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้แก่บคุคลต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

4.1 บคุคลใดก็ตามที่ได้รับอนญุาตให้กระท าการในฐานะบคุลากรและคู่ค้าของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
เพื่อท าการเชิญชวน ชักชวน ชีช้่อง จัดการให้ท า เสนอขาย ขาย จัดจ าหน่าย หรือให้บริการ
เก่ียวกับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการที่เสนอ โดยบริษัทและกลุ่มบริษัทให้แก่เจ้าของข้อมลู รวมถึง 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีการขาย จัดจ าหน่าย หรือ
ให้บริการให้แก่เจ้าของข้อมลู เช่น บริษัทประกันภยัต่อ บริษัทจดัการการลงทุน สถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือ บริษัทต่าง ๆ ซึง่ท าการสืบสวน หรือคู่ค้ารายอื่นๆ 

4.2 ผู้ ถือกรมธรรม์ ในกรณีของผลิตภณัฑ์ประกนัแบบกลุ่ม 
4.3 บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้าง หรือ เข้าท าสญัญาเพื่อปฏิบตัิงานให้แก่บุคลากรและคู่ค้าของ

บริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อท าการเชิญชวน ชักชวน ชีช้่อง จัดการให้ท า เสนอขาย ขาย จัด
จ าหน่าย หรือให้บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ/ หรือบริการท่ีเสนอโดยบริษัทและกลุ่มบริษัทให้แก่
เจ้าของข้อมลู 

4.4 บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทและกลุ่มบริษัทบริษัทไม่ว่ารายใดก็ตาม ซึ่งให้บริการเก่ียวกับการ
จัดการต่างๆ การให้บริการประมวลผลข้อมูล บริการเก่ียวกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการ
เก่ียวกับการช าระเงิน การทวงหนี ้หรือ การหักบญัชีหลกัทรัพย์ บริการโทรคมนาคม บริการด้าน
เทคโนโลยี บริการคลาวด์ บริการจัดหาผู้ รับจ้างปฏิบัติงาน บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการจัดเก็บ
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ของการด าเนินการเก่ียวกับเอกสาร บริการเก็บบันทึกข้อมลู บริการสแกนเอกสาร บริการรับส่ง
ไปรษณีย์ บริการจัดพิมพ์ บริการส่งพัสดุหรือบริการรับส่งพัสดุโดยพนักงานรับส่งพัสดุ บริการ
วิเคราะห์ข้อมูล บริการท าการตลาด บริการท าการวิจยั บริการบริหารจดัการเหตุฉุกเฉิน บริการ
ทางกฎหมาย หรือบริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท หรือการ
จดัให้มีการบริหารจดัการ การด าเนินการ การปฏิบตัิตามขัน้ตอน หรือการจดัการต่าง ๆ เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้แก่เจ้าของข้อมลู  

4.5 ผู้ประกอบธุรกิจประกนัอื่น ๆ  
4.6 สมาคมหรือสมาพนัธ์ในภาคธุรกิจประกนัภยั  
4.8 หน่วยงานที่มีหน้าที่บงัคบัใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย หน่วยงาน

รัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดในประเทศที่
บริษัทและกลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูให้  
 (ก) ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/ หรือตามหน้าที่ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบในประเทศไทย 
และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐในประเทศที่กลุ่มบริษัทตัง้อยู่ หรือ  

(ข) ตามข้อตกลงหรือ นโยบายระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท กบัรัฐ หน่วยงานก ากบัดแูล หรือ
บคุคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.9 บริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัท 
4.10 ผู้ ให้ค าปรึกษาของบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น ทนายความ แพทย์                           

ผู้ตรวจสอบบญัชี หรือที่ปรึกษา  
4.11 บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ

ข้อมลูต่อบคุคลหรือหน่วยงานนัน้ๆ ได้ 
4.12 ผู้ เข้าท าธุรกรรม หรือจะเข้าท าธุรกรรมกบับริษัทและกลุ่มบริษัท โดยข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของ

ข้อมลูอาจเป็นส่วนหนึ่งของการซือ้หรือขาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอซื อ้หรือเสนอขายของ
กิจการของบริษัท (หากมี) 

4.13 บคุคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั 

5.  การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ 
ข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูอาจถกูโอนไป ถกูจดัเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัทและกลุ่มบริษัท 

หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตัง้หรืออาจให้บริการอยู่ใน
ประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทัง้นี ้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่นๆ ตาม
เงื่อนไขเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ดงัที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก าหนด โดยหากเป็นการโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท บริษัทและกลุ่มบริษัทจะด าเนินการตาม
นโยบายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (หากมี) 
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6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
 บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูไว้ นานเท่าที่จ าเป็นต้องเก็บ เพื่อ
การด าเนินการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูตามที่ระบขุ้างต้น 
ทัง้นี ้บริษัทและกลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเจ้าของข้อมลู
สิน้สุดความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครัง้สุดท้ายกับบริษัทและกลุ่มบริษัท บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจเก็บรักษา
ข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูนานกว่าที่ก าหนดหากกฎหมายอนญุาต 
 บริษัทและกลุ่มบริษัทจะมีการด าเนินการในขัน้ตอนอนัเหมาะสม เพื่อท าการลบหรือท าลาย หรือท าให้                      
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูล ตามระยะเวลาเก็บรักษา                
ข้อมลูส่วนบคุคลข้างต้น 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ 
เจ้าของข้อมลูมีสิทธิด าเนินการเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลู ดงัต่อไปนี ้
7.1 สิทธิในการเพิกถอน หรือ ร้องขอให้เปล่ียนแปลงความยินยอมของเจ้าของข้อมลูได้ให้ไว้กบับริษัท 
7.2 สิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับส าเนาของข้อมลูส่วนบคุคล และ/หรือเข้าถึงข้อมลูว่าบริษัทและกลุ่ม

บริษัท ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูอย่างไร รวมถึงสิทธิในการขอให้เปิดเผยถึง
การได้มาซึง่ข้อมลูส่วนบคุคลที่เจ้าของข้อมลูไม่ได้ให้ความยินยอม  

7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลให้ถกูต้อง 
7.4 สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมลูส่วนบคุคล  
7.5 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
7.6 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมลูส่วนบคุคล 
7.7 สิทธิในการขอให้ระงบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

 ทัง้นี ้บริษัทและกลุ่มบริษัทจะด าเนินการพิจารณาค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือระยะเวลาตามสมควร เมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สิทธิด้านล่าง โดยบริษัทและ
กลุ่มบริษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามความเหมาะสมและเท่าที่
กฎหมายที่ใช้บงัคบัจะอนญุาต  

นอกจากนัน้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัทและกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญตามขัน้ตอนท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

ช่องทางการขอใช้สิทธิ 
 เจ้าของข้อมูลสามารถส่งค าร้องขอใช้สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ตามช่องทาง
ด้านล่าง 

• Website :  www.thanachartinsurance.co.th 

• หมายเลขโทรศพัท์  0-2308-9369  วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. 

• E-mail:  DPO.TNI@thanachart.co.th  



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล ส าหรับ ลูกค้า และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั 

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

หน้าที่  10 จาก 10 

 

 อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชดัเจนว่าค าร้องขอของเจ้าของข้อมลูเป็นค าร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ 
ค าร้องขอฟุ่ มเฟือย บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกับ
ค าร้องขอใช้สิทธิข้างต้นเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงัคบัอนญุาต 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี ้
 บริษัทและกลุ่มบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนนโยบาย
ฉบบันี ้เท่าที่กฎหมายอนญุาต โดยบริษัทและกลุ่มบริษัทจะแจ้งการแก้ไข การเปล่ียนแปลง การปรับปรุง หรือการ
ปรับเปล่ียนนโยบายให้เจ้าของข้อมลูทราบ หากการแก้ไขปรับปรุงนโยบายนัน้เป็นสาระส าคญัของนโยบายฉบบั
นี ้การแจ้งนัน้สามารถท าได้ทางอีเมล หรือวิธีการส่ือสารทัว่ไปวิธีอื่นๆ และหากจ าเป็น บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเหล่านัน้ 

9. ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อสอบถาม 
 หากเจ้าของข้อมูลมีข้อสงสยัเก่ียวกับเนือ้หาส่วนใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี ้หรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทและกลุ่มบริษัทเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมกูรุณาติดต่อบริษัทและกลุ่มบริษัทท่ีช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

 
 


