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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล1  
ส าหรับตัวแทน/นายหน้า และ/หรือคู่ค้าของบริษัท 

 
 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มธนชาต    
(“กลุ่มบริษัท”) ตระหนกัดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัและความรับผิดชอบของบริษัทและกลุ่มบริษัท เก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมลูส่วนบุคคลของตวัแทน/นายหน้า และ/หรือคู่ค้า
ของบริษัท ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“เจ้าของข้อมูล”) บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงได้จัดท านโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีข้ึน้เพื่อแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมลูตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 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. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทและกลุ่มบริษัทจะมีการเก็บรวบรวม  

บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวดงัต่อไปนี ้ 

 

 
1 อนมุตัิโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564  เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2564    
2 พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26  
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1.1    กรณีที่เจ้าของข้อมูลด าเนินการในนามของตนเอง 
(ก) ข้อมลูที่ใช้ระบตุวับคุคล อาทิ ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจบุนั หมายเลข

โทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่ หรือรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ เพศ 
สญัชาติ สถานภาพการสมรส วนัเกิด เลขที่หนงัสือเดินทาง/บตัรประจ าตวัประชาชน 

(ข) ข้อมูลเก่ียวกับคุณวุฒิและประวตัิการท างานของเจ้าของข้อมูล อาทิ คุณวุฒิการศึกษา
จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  รวมถึ ง หนังสือ รับรองและหนังสืออ้างอิงจาก
สถาบนัการศกึษา 

(ค) ข้อมูลเก่ียวกับการสมัครงานของเจ้าของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลการ
สมัภาษณ์งาน และหลกัฐานหรือหนงัสืออ้างอิงต่าง ๆ 

(ง) รายละเอียดการท างานพืน้ฐาน ตวัอย่างเช่น รายละเอียดสถานท่ีท างานของเจ้าของข้อมลู
หมายเลขใบอนุญาตตวัแทน/ นายหน้าประกนัวินาศภยั ใบอนุญาตหรือหลกัฐานอื่นใดที่
แสดงคุณวุฒิหรือคุณสมบัติ รายละเอียดหน่วยงานต้นสังกัด ต าแหน่ง สายการบังคับ
บญัชา และ ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นตวัแทน/ นายหน้าประกนัวินาศภยั 

(จ) ประวตัิเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน รวมถึง การประเมินผลการปฏิบตัิงาน รางวลัที่
เคยได้รับประวตัิการถกูร้องเรียน บนัทึกการสอบสวน การถกูพกัสญัญาตวัแทน/ นายหน้า
ประกันวินาศภัย การถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิหรือ
คณุสมบตัิ และโทษทางวินยั รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเส่ียง  

(ฉ) ข้อมลูเก่ียวกบัผลประโยชน์และค่าตอบแทน ตวัอย่างเช่น รายละเอียดเก่ียวกบัค่าบ าเหน็จ 
และ/หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่เจ้าของข้อมลูได้รับ เลขบญัชีธนาคาร กองทุนประกันสงัคม 
ข้อมลูทางภาษี ข้อมลูของบคุคลภายนอกผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1.2     กรณีที่เจ้าของข้อมูลด าเนินการแทนหรือเพื่อนิติบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
(ก) กรณีที่คู่สัญญาของบริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นนิติบุคคล บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจ

ประมวลข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูในฐานะท่ีเจ้าของข้อมลูเป็นพนกังาน ผู้ รับจ้าง 
หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

(ข) ข้อมลูที่ใช้ระบตุวับคุคล อาทิ ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจบุนั หมายเลข
โทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่ อีเมล เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน 

(ค) ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้ น หรือ
เอกสารเก่ียวกบันิติบคุคลอื่นใดที่มีข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลู 

(ง) ประวัติเก่ียวกับการล้มละลาย การฟอกเงิน หรือ การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
ผู้ก่อการร้าย 

(จ) ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทและกลุ่มบริษัทร้องขอจากนิติบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือ จาก
เจ้าของข้อมลู เพื่อใช้ในการประกอบการเข้าท าสญัญา การบริการ หรือ การด าเนินการอืน่
ใดที่เก่ียวข้อง ตามที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้แจ้งหรือร้องขอไปยงัเจ้าของข้อมลู 
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ทัง้นี ้หากเจ้าของข้อมูลด าเนินการเก่ียวกับการเสนอขาย หรือกระท าการเป็นตัวแทน หรือ นายหน้า
ประกันภัยด้วย บริษัทและกลุ่มบริษัทจะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูตามรายละเอียดในข้อ 
1.1 ด้วย  

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้น บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ของเจ้าของข้อมูล เช่น ประวัติอาชญากรรม เพื่อประกอบการ
ตรวจสอบในการเข้าท าสัญญากับบริษัทและกลุ่มบริษัท เช่น ตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ             
ฟอกเงินและการให้การสนบัสนนุแก่ผู้ก่อการร้าย เป็นต้น 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมลูได้ให้ข้อมลูส่วนบุคคลเก่ียวกับบุคคลอื่นแก่บริษัทและกลุ่มบริษัท เจ้าของข้อมูล
รับทราบและรับรองว่าได้น าส่งส าเนานโยบายนีแ้ก่บุคคลดงักล่าว พร้อมทัง้ได้รับความยินยอมจากบุคคลนัน้ๆ 
แล้วในการเปิดเผยข้อมลูแก่บริษัทและกลุ่มบริษัท 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล  
โดยทัว่ไปบริษัทและกลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูโดยตรงจากเจ้าของ

ข้อมูล เว้นแต่บางกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมลูของเจ้าของข้อมลูจากบุคคลอื่นที่แนะน า
เจ้าของข้อมูลให้บริษัทและกลุ่มบริษัท หรือบุคคลอื่นที่เจ้าของข้อมูลแจ้งให้บริษัทและกลุ่มบริษัททราบ จาก
แหล่งข้อมลูสาธารณะ แหล่งข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจของเจ้าของข้อมลู หรือ แหล่งข้อมลูทางการค้า และหากไม่เป็น
อุปสรรคและไม่เป็นการขดัต่อวตัถุประสงค์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล ในการบริษัทและกลุ่มบริษัท
จะแจ้งให้เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลทราบถึงการได้รับและจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลนัน้ ๆ รวมไปถึงวตัถุประสงค์ใน
การใช้ เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับข้อมลูส่วนบคุคลจากบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลแล้ว 

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 
 บริษัทฯจะประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้ 

3.1 บริษัทและกลุ่มบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อการเข้าท าสัญญากับ
เจ้าของข้อมลู และเพื่อการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ ๆ มีตามสัญญาที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเข้าท า
กบัเจ้าของข้อมลู 

3.2 เพื่อการตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของเจ้าของข้อมลู 
3.3 เพื่อการตรวจสอบประวัติก่อนและระหว่างเข้าท าสัญญา และอาจมีการตรวจสอบรายละเอียด

ดงักล่าวระหว่างระยะเวลาตามสญัญา 
3.4 ในกรณีที่เจ้าของข้อมลูด าเนินการเป็นตวัแทนหรือนายหน้าประกนัวินาศภยั ข้อมลูส่วนบคุคลของ

เจ้าของข้อมูลจะถูกใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจตัวแทนหรือนายหน้าประกัน
วินาศภัยรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การวางแผนก าลงัคน การจ่ายผลประโยชน์ ค่าตอบแทน            

อรายงานหรืลการปฏิบัติหน้าที่ การการประเมินผ การคิดค่าตอบแทนที่จูงใจ ข้อเสนอ รางวัล
การขายต่างๆ การติดต่อส่ือสาร  ตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมลู การแข่งขนั  การประกาศ 

การท าแบบส ารวจ สถิติ ตรวจสอบข้อร้องเรียนและประเด็นของการประพฤติตวัไม่เหมาะสม หรือ 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางวินัย การตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลทางกฎหมาย 
ความสามารถในการท างาน การร้องขอข้อมลูใดๆ โดยรัฐบาล ไม่ว่าจะเพื่อเหตุใด ตลอดจนเพื่อ
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การประกอบกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการจดัท าบนัทึกข้อมูล
ตวัแทนหรือนายหน้าประกันภัย การท าประกัน การตรวจสอบการอ้างอิงและประวตัิโดยสมาชิก
ใดๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น การหลีกเล่ียงการขัดกันของผลประโยชน์ หรือ
หลีกเล่ียงแนวโน้มที่จะเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ และการตรวจสอบโดยสมาชิกใดๆ ของ
บริษัทและกลุ่มบริษัท นอกจากนี  ้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลยังอาจจะถูกใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั และการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดแูลตามกฎหมายทัง้ในและนอกประเทศของเจ้าของข้อมลู แล้วแต่กรณี 

3.5 เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะประกาศ ระเบียบ และค าสัง่โดยชอบด้วย
กฎหมายของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั  (คปภ.)  และ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

3.6 เพื่อการก่อตัง้ ใช้ โต้แย้ง หรือ ด าเนินการตามสิทธิเรียกร้องของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
3.7 เพื่อการติดต่อ และการด าเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมี

ความสมัพนัธ์กบัเจ้าของข้อมลู 

ข้อ 4. บุคคลที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทและกลุ่มบริษัท 
 บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจมีการเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยงับุคคล

ดงัต่อไปนีโ้ดยที่บคุคลดงักล่าวอาจอยู่ในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยก็ได้ 
4.1 สมาชิกใดๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
4.2 ตวัแทน/นายหน้าประกันวินาศภยัของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมหรือ

กระตุ้นให้เกิดการแข่งขนักนัสร้างผลงานหรือสร้างแรงจงูใจ 
4.3 ที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญ ภายในหรือภายนอกของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
4.4 ผู้ให้บริการใดๆ หรือตวัแทนผู้ให้บริการ (รวมไปถึงผู้ให้บริการช่วง) ของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
4.5 องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการประกันภยั หรือผู้ออกใบอนุญาตหรือหลกัฐานอื่นใดที่แสดงคณุวุฒิหรือ

คณุสมบตัิ  เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
สมาคมประกนัวินาศภยั  

4.6 หน่วยงานรัฐใดๆ ทางด้านภาษี กฎเกณฑ์ หรือผู้ซึ่งมีอ านาจเหนือบริษัทและกลุ่มบริษัท ตามที่
กฎหมายก าหนด หรือตามที่มีการร้องขอให้เปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

4.7 ผู้ รับโอนหรือ ผู้ สืบสิทธิในส่วนใดๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท เนื่องจากการซือ้หรือขายที่เกิดขึน้จริง
หรือการเสนอซือ้หรือขายบริษัท หรือ กลุ่มบริษัท ทัง้หมดหรือบางส่วน 

4.8 บุคคลอื่นใดที่ เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
วตัถปุระสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

5.  การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ 
ข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูอาจถกูโอนไป ถกูจดัเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัทและกลุ่มบริษัท 

หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตัง้หรืออาจให้บริการอยู่ใน



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล ส าหรับตวัแทน/นายหนา้ และ/หรือคู่คา้ของบริษัท 

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 หน้าที่ 5 จาก 6   

 

ประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทัง้นี ้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่นๆ ตาม
เงื่อนไขเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ดงัที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก าหนด โดยหากเป็นการโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท บริษัทและกลุ่มบริษัทจะด าเนินการตาม
นโยบายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (หากมี) 

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  
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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  

 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 

 
 
 


