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นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) จัดท านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ีขึ้ น  

โดยตระหนักอย่างยิ่งถึงความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึงการบริหารจัดการและ 

การคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัจดัเก็บไว ้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ค านิยาม 

“บริษทั” หมายความถึง บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ้ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ ทั้งน้ี ภายใตก้ฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลานั้น 

“บุคคล” หมายความถึง บุคคลธรรมดา 

“เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

“ส านักงาน” หมายความถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม  

บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการด าเนินธุรกิจ  การให้บริการ หรือ 

การปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทักบัเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม

แบ่งประเภทออกเป็น ดงัน้ี 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป หมายความถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไป เช่น ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพการสมรส ท่ีอยู่ ประวติัการศึกษา 

ประวติัการท างาน อาชีพ สถานท่ีท างาน เลขประจ าตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง หมายเลขโทรศพัท ์

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email)  

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายความถึง ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกับ เช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือ 

ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม  ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูล
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สหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด  ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

2. วิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไม่วา่ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจะอยู่

ในรูปแบบของเอกสาร ส าเนา ภาพถ่าย  รูปภาพ  เสี ยง เทปบันทึกภาพหรือเสียง  โสตทัศนวัส ดุ  

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีสามารถเขา้ถึงได ้ 

บริษทัอาจไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

- การใหข้อ้มูลหรือรายละเอียดตามใบสมคัร ค าขอเอาประกนัภยั หรือเอกสารอ่ืนใด 

- การใหข้อ้มูลผา่น พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ท่ีกระท า 

การแทนหรือกระท าการในนามบริษทั 

- การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้ขึ้น 

- การเขา้ใช ้เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั หรือช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ท่ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้ขึ้น 

- การเขา้ใชบ้ริการต่าง ๆ ท่ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้ขึ้น 

2.2 บันทึกข้อมูลการติดต่อ 

ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อมายงับริษทั ไม่ว่าทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์

โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ ช่องทางส่ือสารอ่ืน ๆ  

ท่ีบริษทัมีอยู่หรืออาจจะมีต่อไปในภายหน้า บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลการติดต่อดงักล่าว 

ในรูปแบบเอกสาร บนัทึกเสียง log file หรือในรูปแบบอ่ืนใด รวมถึงท่ีสามารถน ามาเล่นซ ้าไดอี้ก ก็ได ้ 

2.3 การบันทึกภาพหรือเสียง  

บริษทัอาจมีการบนัทึกภาพหรือเสียงของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด (CCTV) หรืออุปกรณ์บนัทึกภาพหรือเสียงอ่ืน ๆ ภายในส านกังาน หรือบริเวณโดยรอบส านกังาน

ของบริษทั 

2.4 บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 

บริษัทอาจได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลหรือ 

นิติบุคคลอ่ืนท่ีติดต่อหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ กบับริษทั และจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล
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ส่วนบุคคล เช่น คู่สมรส บุคคลในครอบครัว ผูรั้บประโยชน์ ผูช้  าระเบ้ียประกันภยั ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  

ผูอ้ยูใ่นความปกครอง บุคคลอา้งอิง บุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

2.5 นายหน้าประกนัชีวิต 

บริษทัอาจไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความประสงค์ 

ขอเอาประกนัภยั ขอรับบริการ หรือการปฏิบติัตามสัญญากบับริษทั จากนายหนา้ประกนัชีวิต  

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบับริษัท 

บริษทัอาจไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมไวก้บับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เช่น บริษทัในกลุ่ม บริษทัในเครือ

กิจการหรือในเครือธุรกิจของบริษทั บริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั พนัธมิตร

ทางธุรกิจ หุน้ส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ทางธุรกิจของบริษทั ผูใ้หบ้ริการท่ีบริษทัไดว้า่จา้ง 

2.7 แหล่งอ่ืนหรือโดยวิธีการอ่ืน เช่น 

- เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงอนุญาตใหเ้ขา้ถึงไดห้รือเปิดเป็นสาธารณะ 

- ขอ้มูลของทางราชการ 

- ผูใ้หบ้ริการทางการตลาด 

3. วัตถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

3.1 เพื่อการด าเนินธุรกิจ การให้บริการ หรือการปฏิบติัตามสัญญาระหวา่งบริษทักบัเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.2 เพื่อติดต่อกับเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์

โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่

หรืออาจจะมีต่อไปในภายหน้าซ่ึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เข้าถึงได้หรือเปิดเป็นสาธารณะ 

(Public) 

3.3 เพื่อสอบถาม ตรวจสอบ ขอ แลกเปล่ียน ให้ เปิดเผย ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลตามสัญญาประกนัภยั ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัการรักษาพยาบาล รายละเอียดเก่ียวกบั

การตรวจรักษาพยาบาล ฟิล์มเอ็กซ์เรย ์ใบรับรองแพทย ์ผลการตรวจรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพ  

ผลการตรวจเลือด ผลการอ่านฟิลม์เอก็ซ์เรย ์รวมถึงความเห็นของแพทย ์ 

3.4 เพื่อสอบถาม ตรวจสอบ ขอ แลกเปล่ียน ให้ เปิดเผย ซ่ึงรายการธุรกรรมหรือกิจกรรม 
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ท่ีอาจเกิดการฉอ้ฉล หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่อาจมีการฉ้อฉล ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลทางคดีทุกประเภท 

3.5 เพื่อน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เสนอเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ บริการ กิจกรรมทางการขาย 

กิจกรรมหลงัการขาย กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ โปรโมชัน่ต่าง ๆ ของบริษทั รวมถึงของ

บริษทัในกลุ่ม บริษทัในเครือกิจการหรือในเครือธุรกิจของบริษทั หรือของคู่คา้ 

3.6 เพื่อน าไป วิเคราะห์ คน้ควา้ วิจยั ออกแบบ ทดสอบ พฒันา ปรับปรุง ซ่ึงผลิตภัณฑ ์ 

การด าเนินธุรกิจ การใหบ้ริการ หรือการปฏิบติัตามสัญญา รวมถึงความมัน่คงปลอดภยัในการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

3.7 เพื่อประชาสัมพนัธ์ ผลิตภัณฑ์ การด าเนินธุรกิจ การให้บริการ หรือการปฏิบัติตาม

สัญญาใด ๆ ในช่องทางกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคม ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่หรืออาจจะมีต่อไปในภายหน้า ซ่ึงอนุญาตให้

เขา้ถึงไดห้รือเปิดเป็นสาธารณะ 

3.8 เพื่อปฏิบติัตามขอ้ตกลง ความร่วมมือ ระหว่างบริษทักบับุคคลใด ๆ รวมถึงการโอน

หรือควบรวมกิจการ 

3.9 เพื่อปฏิบติัตามค าสั่งของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล พนักงานอยัการ 

พนกังานสอบสวน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานราชการ รวมถึงปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.10 เพื่อส่ง เปิดเผย โอน หรือ เช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 

3.11 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  

ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัซ่ึงสามารถตรวจดูไดท่ี้เวบ็ไซตข์องส านกังาน (https://www.oic.or.th) 

3.12 เพื่อการด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวเน่ืองกบัวตัถุประสงคต์าม 3.1 – 3.11 

ในกรณีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไว  ้

ในวรรคก่อน บริษทัจะแจง้เจา้ขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

4. การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

4.1 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือ
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ในการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญา 

4.2 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัหรือสถิติซ่ึงไดจ้ัดให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสม 

เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.3 เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

4.4 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ

บริษทั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้  านาจรัฐท่ีไดม้อบใหแ้ก่บริษทั 

4.5 เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลหรือ 

นิติบุคคลอ่ืน 

4.6 เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทั 

การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีอ่ืน บริษทัจะขอความยนิยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัอาจ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

5.1 พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนหรือ

กระท าในนามบริษทั 

5.2 นายหนา้ประกนัชีวิต บริษทัประกนัชีวิตอ่ืน บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัรับประกนัภยัต่อ 

5.3 ผูถื้อกรมธรรมใ์นกรณีของผลิตภณัฑป์ระกนัภยัแบบกลุ่ม 

5.4 บริษทัในกลุ่ม บริษทัในเครือกิจการหรือในเครือธุรกิจของบริษทั  บริษทัท่ีอยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 

5.5 พนัธมิตรทางธุรกิจ หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ทางธุรกิจ ผูใ้ห้บริการ ผูรั้บจา้ง ท่ีมีนิติสัมพนัธ์

กบับริษทั เช่น 

- ผูใ้หบ้ริการจดัพิมพก์รมธรรม ์หนงัสือ จดหมาย หรือเอกสารต่าง ๆ 

- ผูใ้หบ้ริการประมวลผลและอ านวยความสะดวกในการรับหรือจ่ายเงิน 

- ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบประวติั  

- ผูใ้หบ้ริการจดัเก็บขอ้มูลคลาวด ์(Cloud) 
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- ผูใ้หบ้ริการแพลต็ฟอร์ม (Platform)  

- ผูใ้หบ้ริการวิเคราะห์ วิจยัขอ้มูล 

- ผูใ้หบ้ริการร้านคา้ 

5.6 โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย สถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์ แพทย์ 

ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย ์

5.7 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู ้ท าบัญชี ผู ้สอบบัญชี ผู ้ตรวจสอบธุรกิจ ท่ีปรึกษา 

ทนายความ ผูจ้ดัการกองทุน รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 

5.8 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ศาล 

พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน รวมถึงหน่วยงานราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 

5.9 สมาคมประกนัชีวิตไทย สมาคมประกนัวินาศภยัไทย สภาธุรกิจประกนัภยัไทย สถาบนั

ประกนัภยัไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  รวมถึงบุคคล นิติบุคคล องค์กรหรือองค์การใด ๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

5.10 บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีไดแ้จง้ไวเ้ป็นคร้ังคราว ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

บริษัทอาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศตามวตัถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ประเทศปลายทางท่ีจะรับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐาน 

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 

7. มาตรการในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตระหนักถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง การท าลาย การใช ้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือ

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยได้ก าหนดเป็นนโยบายและ 

แนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั 
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8. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะด าเนินการจัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ 

ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเท่าท่ีบริษัทจะสามารถด าเนินการได้ ไม่ว่าบริษัทจะรับรู้รับทราบเองหรือ 

ไดรั้บค าร้องขอจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

9. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

9.1 ในกรณีท่ีเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลกับบริษทัมีนิติกรรมสัญญาระหว่างกัน บริษทัจะ

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดอายุแห่งนิติกรรมสัญญา และต่อไปอีก 10 ปี  นับจากวันท่ี ส้ินสุด 

ความผูกพนัตามนิติกรรมสัญญา หรือ วนัท่ีคดีถึงท่ีสุด หรือ วนัท่ีส้ินสุดการบงัคบัคดีหรือครบระยะเวลา

บงัคบัคดี (ในกรณีท่ีมีการด าเนินคดี) แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นหลงัสุด 

9.2 ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทัไม่มีนิติกรรมสัญญาระหว่างกนั บริษทัจะ

จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล 

อย่างไรก็ดี บริษทัอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเกินกว่าท่ีก าหนดหากกฎหมาย

อนุญาต หรือเป็นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานการประมวลผลอ่ืน หรือกรณีท่ีมีความจ าเป็น

เพิ่มเติม 

ทั้งน้ี บริษทัอาจลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนครบระยะเวลาดงักล่าวก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบล่วงหนา้ 

10. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัจะด าเนินการพิจารณา และแจง้ถึงความมีอยู ่หรือรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลให้เจา้ของ

ข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทก าหนด และภายในระยะเวลาอันสมควร  

เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีค าร้องขอเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไว ้ดงัต่อไปน้ี 

10.1 ขอเข้าถึง ขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

10.2 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านด้วยอุปกรณ์ท่ีท างานได้ 

โดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยวิธีการอตัโนมติั  รวมถึงส่งหรือโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวแก่บุคคลอ่ืน 

 



นโยบายขอ้มูลส่วนบคุคล V.1.0 

หนา้ท่ี 8 ของ 10 หนา้ 

10.3 ให้ระงบั ลบ ท าลาย ท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล หรือคดัคา้นการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  

10.4 ให้แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ และท าให้

ขอ้มูลของเป็นปัจจุบนั 

10.5 ถอนความยินยอมท่ีให้ไว ้ทั้ งน้ี การถอนความยินยอมไม่ว่าทั้ งหมด หรือบางส่วน 

อาจกระทบต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ไดใ้หค้วามยนิยอมไว ้

10.6 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

ในกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมเพื่อการด าเนินธุรกิจ การให้บริการ การปฏิบติัตาม

สัญญา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัอาจปฏิเสธค าร้องขอและบนัทึกการปฏิเสธพร้อมด้วย

เหตุผลไวใ้นบนัทึกรายการเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถ

ตรวจสอบได ้

11. คุกกี ้(Cookies) 

นอกจากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมแลว้ บริษทัยงัไดร้วบรวมขอ้มูลอ่ืนของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยการใช้คุกก้ี ซ่ึงเป็นไฟล์แบบตัวอักษรท่ีเว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์มือถือ หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเน้ือหาในคุกก้ีจะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดย

เซิร์ฟเวอร์ท่ีสร้างคุกก้ีดงักล่าวเท่านั้น คุกก้ีจะไม่ซ ้ ากนัในแต่ละเบราวเ์ซอร์ท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก าลงั

ใช้งานอยู่ ขอ้ความท่ีอยู่ในคุกก้ีจะประกอบดว้ยขอ้มูลระบุตวัตน ช่ือเว็บไซต์ รวมถึงตวัเลข และตวัอกัษร 

โดยบริษทัไดใ้ชคุ้กก้ีท่ีแตกต่างออกไปในแต่ละประเภท ดงัน้ี 

11.1 คุกกีท่ี้จ าเป็นอย่างเคร่งครัด (Strictly Necessary Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีจ าเป็นส าหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการท่ีมีอยู่ผ่านทาง

เว็บไซต์น้ีได้ และเพื่อใช้ Feature บางอย่าง หากไม่มีการให้บริการของคุกก้ีน้ีจะท าให้เจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลไม่สามารถเขา้ใชบ้ริการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งการได ้

11.2 คุกกีส้ าหรับการท างาน (Functionality Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีจะบันทึกข้อมูลเก่ียวกับตัวเลือกท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ท ารายการไว ้

พร้อมทั้ งท าให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ให้เข้ากับลักษณะการใช้งานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

คุกก้ีประเภทน้ีจะด าเนินการในลกัษณะท่ี หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ขา้ใช้หรือกลบัเขา้สู่การบริการ

ของบริษทั บริษทัจะสามารถจดับริการขอ้มูล หรือส่ือท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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11.3 คุกกีว้ิเคราะห์ (Analytic Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีจะจดจ าขอ้มูลท่ีถูกใช้ในรูปแบบผลรวม (Aggregate Form) ซ่ึงจะท าให้บริษทั

เขา้ใจวิธีการใช้เว็บไซต์ หรือ ระดบัประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการขาย หรือช่วยบริษทัในการปรับ

เวบ็ไซตใ์ห้เหมาะสมกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกใชเ้พื่อประเมินผลการใชง้านเวบ็ไซต์

ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จดัท าบันทึกเก่ียวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการวิเคราะห์เก่ียวข้องกับ

กิจกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต สามารถเก็บสถิติการเขา้ใชง้านของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

11.4 คุกกีโ้ฆษณา (Advertising Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีใช้เพื่อจัดท าข้อความโฆษณาท่ีเหมาะสมและเก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลมากยิง่ขึ้น คุกก้ีดงักล่าวจะท างานเพื่อป้องกนัการโฆษณาท่ีซ ้าซอ้น และเพื่อให้มัน่ใจวา่การแสดง

โฆษณาจะเป็นไปอย่างเหมาะสม และในบางกรณีจะท าหน้าท่ีในการเลือกโฆษณาท่ีเหมาะสมกับ  

ความตอ้งการของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

การตั้งค่าคุกก้ี: เบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกก้ีโดยอตัโนมติั ท่านสามารถเลือก

ยอมรับหรือปฏิเสธคุกก้ีจากบริการของบริษทัได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราวเ์ซอร์ โดยเลือกหัวขอ้  

"ความช่วยเหลือ" บนเบราวเ์ซอร์ท่ีท่านใชง้าน 

12. ลงิก์เว็บไซต์หรือแอปพลเิคชันกบับุคคลท่ีสาม 

บริษทัอาจมีลิงกจ์ากเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของบริษทัไปยงัเวบ็ไซตห์รือบริการของบุคคลท่ีสาม 

เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลควรตรวจสอบประกาศเก่ียวกับ

นโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้ก าหนดต่าง ๆ เม่ือมีเขา้ใชง้านเวบ็ไซตห์รือบริการเหล่านั้น 

13. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัอาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไ้ข เปล่ียนแปลงนโยบายฉบบัน้ี ให้มีความทนัสมยัและเป็น

มาตรฐานท่ียอมรับไดอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยบริษทัจะ

ประกาศนโยบายท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ของบริษทั โดยอาจไม่ไดแ้จง้หรือ

บอกกล่าวให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใช้บริการของบริษทั 

หรือเวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนัของบริษทั ให้ถือว่าไดต้กลงยอมรับนโยบายดงักล่าวแลว้ บริษทัขอให้เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลตรวจสอบขอ้มูลนโยบายส่วนบุคคลเป็นระยะ เพื่อทราบถึงหลกัปฏิบติัเก่ียวกบันโยบาย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 
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14. เหตกุารละเมิดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล  

ในกรณีท่ีบริษทัทราบว่าเกิดเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะมีการรายงานเหตุการละเมิด

ขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ประจ าบริษทั 

เพื่อด าเนินการจดัการตามขั้นตอนและวิธีการของบริษทั  

หากเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลมีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะด าเนินการแจง้เหตุดงักล่าวต่อส านักคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ภายใน 72 ชัว่โมง นบัแต่ทราบเหตุ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะด าเนินการแจง้เหตุการละเมิดให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ 

พร้อมกบัแนวทางการเยยีวยา 

15. ช่องทางการติดต่อ  

หากมีขอ้สงสัยใดเก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี สามารถสอบถามไดท่ี้ 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

170/74-83 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 27 
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