
 
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล 
ของบรษิัท ทิพยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2563 
------------------------------------------ 

 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความ
รับผิดชอบของบริษัท เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทยึดค่านิยมที่ถือว่า 
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านมีให้แก่บริษัท เป็นสิ่งส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งส าหรับบริษัท บริษัทจึงมุ่งม่ันที่จะจัดการ
ให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้ง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ  1. ในนโยบายนี้ 
“ข้อมูลส่วนบุคคล ”หมายความว่า ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ วันเกิด อาชีพ รูปถ่าย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลทาง
ชีวภาพ เสียงที่บันทึกไว้ และข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานที่ท่านชอบ เป็นต้น 

 
ข้อ 2. การเคารพสทิธิในความเปน็สว่นบุคคล  
(1)  บริษัทเคารพและให้ความส าคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านในฐานะลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท  
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตร

ประชาชน ข้อมูลทางการเงิน รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับ
บัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกน าไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะด าเนิน
มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้
รับอนุญาตจากท่านก่อน 

(3) บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  จึง
ก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

 
ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ในการเกบ็ รวบรวม ใช ้ข้อมลูสว่นบุคคล  
(1)   บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีอยู่กับท่าน 

รวมถึง การด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของบริษัท และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการของบริษัทแก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลา
เท่าท่ีจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น 
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 (2)  หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้
ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐาน 

(3)  ในกรณีที่บริษัทมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือด าเนินการอ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในการเลือกว่า จะให้บริษัทเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือ
ไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

(4)  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน บริษัทจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของ
ท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(4.1) หมายเลขไอพี (IP Address)  
(4.2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)  
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบ

ให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายก าหนดด้วย ส าหรับกรณีที่บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการ
เว็บไซต์ 

(5)  บริษัทจะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 
(5.1)  ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอม 
(5.2)  เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

 
ข้อ 4. การเกบ็รวบรวมข้อมลูสว่นบุคคล  
(1)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วย

กฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
จ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติตามสัญญา หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดภายใต้วัตถุประสงค์
ของบริษัทเท่านั้น  

(2) บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท าการเก็บรวบรวม เว้นแต่  
(2.1)  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือการศึกษา วิจัย การจัดท าสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม 
(2.2)  เป็นการจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(2.3)  เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือ

ใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
(2.4)  เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(2.5) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคล

อ่ืนที่ไม่ใช่บริษัท 
(2.6)   เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  เช่น พระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่ วนบุคคล 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต คณะกรรมการก ากับการประกอบธุรกิจประกันภัย พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น 

 (2.7)  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 
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ข้อ 5. การใชห้รอืเปดิเผยข้อมลูสว่นบุคคล 
(1)  บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายใช้บังคับ

อนุญาตให้กระท าได้หรือกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามสัญญาที่
บริษัทมีต่อท่าน เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคลที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 

(2)  บริษัทจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้เปิดเผย แสดง หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีข้อยกเว้นตามข้อ 4 
(2.1) ถึง (2.7)  
 

ข้อ 6. สทิธเิจา้ของข้อมลูสว่นบุคคล  
(1)  ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีค าร้องขอตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทก าหนด เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะรีบด าเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ 
หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร 

(2)  หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก่ียวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัท
เพ่ือให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทจะจัดท าบันทึกค าคัดค้านการจัดเก็บ ความ
ถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(3)  ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้ 
และสถานที่ท าการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(3.1) ขอส าเนา หรือขอส าเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
(3.2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
(3.3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 
(3.4) ขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 
(3.5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้

ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ 
ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการตามสิทธิของท่าน เมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สิทธิ โดยบริษัทขอ

สงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าท่ีกฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต 
 
ข้อ 7  การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบาย 
บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวฉบับนี้เพ่ือให้สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจน การให้บริการและการด าเนินงานของบริษัท 
โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มด าเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่ง
ประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยตรง สามารถตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 

 

ข้อ 8  เจา้หนา้ที่คุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคล  
(1)  บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการของบริษัทที่

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท าระเบียบ ค าสั่งให้
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ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) รายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทีบ่ริษัทประกาศ  

 
ข้อ 9 ชอ่งทางการตดิต่อบริษทั 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 63/2 อาคาร บริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชั้น 

1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2118-5555 
โทรสาร 0-2118-5601 เว็บไซต์ www.dhipayalife.co.th 
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