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ระเบยีบ บรษิัท ทิพยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน)  
วำ่ดว้ย แนวปฏบิตัใินกำรคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส ำหรบัลูกคำ้  

พ.ศ. 2565 
------------------------------------------ 

 
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย แนว

ปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับลูกค้ำ พ.ศ. 2565” 
 
ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดำระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้

แทน 

   
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้“บริษัท” หมำยควำมว่ำ  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้

ควบคุมข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร

เก็บรวบรวม กำรใช้ หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“เจ้ำของข้อมูล” หมำยควำมว่ำ ลูกค้ำ ผู้ใช้บริกำร ผู้มุ่งหวัง ผู้เอำประกันภัย สมำชิกผู้เอำ
ประกันภัย ผู้ช ำระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ ผู้รับโอนสิทธิแห่งกรมธรรม์ ผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล และรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  เช่น ชื่อ-นำมสกุล อำยุ ที่อยู่ เพศ อำชีพ วันเกิด สถำนะ เชื้อชำติ สัญชำติ หมำยเลข
โทรศัพท์ หมำยเลขบัตรประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนๆ  หมำยเลขบัญชีธนำคำร หมำยเลขบัตรเครดิต ที่อยู่
ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท ำงำน ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน รูปภำพ อีเมล ไลน์ไอดี รำยได้ ข้อมูลด้ำนกำรเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติกำรท ำงำน ซึ่งอำจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนำยจ้ำง ลำยมือชื่อ ต ำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลในเฟสบุ๊ค ข้อมูลใน 
Google Account หรือ Line Account เว็บไซส์คุ้กก้ี เป็นต้น  

“ข้อมูลอ่อนไหว” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลส่วนบุบคลตำมมำตรำ 26 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 ได้แก่ เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูล
สุขภำพซึ่งอำจรวมถึงพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ พฤติกรรมกำรดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมกำรเสพยำเสพติด 
ประวัติกำรรักษำ ตลอดจนกำรให้บริกำรและกำรจ่ำยสินไหมทดแทนควำมพิกำร ข้อมูลชีวภำพ เป็นต้น   

“ข้อมูลชีวภำพ” หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลส่วนบุบคลตำมมำตรำ 26 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 ได้แก่ รูปภำพใบหน้ำ ลำยนิ้วมือ ข้อมูลสแกนม่ำนตำ ข้อมูลเสียง เป็นต้น 

 
ข้อ 5  ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขำด เว้นแต่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เห็นว่ำปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ควรน ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร ให้น ำเสนอคณะกรรมกำร เพ่ือวินิจฉัยชี้ขำด 

ค ำวินิจฉัยชี้ขำดของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือคณะกรรมกำร แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

หมวด 1 
วตัถปุระสงค์ในกำรเกบ็รวบรวม และกำรใชข้้อมลูสว่นบุคคล 

--------------------------------- 
 

ข้อ 6.   บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(1) กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย 
(2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินเพ่ือน ำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของเจ้ำของ

ข้อมูล 
(3) กำรท ำสัญญำประกันภัย กำรพิจำรณำรับประกันภัย 
(4) กำรให้บริกำรกรมธรรม์ กำรรับช ำระเบี้ยประกันภัย 
(5) กำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน กำรจ่ำยเงินผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัย และ      

สัญญำเพิ่มเติม 
(6) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญำประกันภัย 
(7)  กำรรำยงำนต่อหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(8)  กำรตรวจสอบกำรฉ้อฉลในกำรท ำประกันภัย 
(9)  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนกระบวนกำร จัดกำร ท ำให้แล้วเสร็จ ซึ่งกำรให้บริกำร หรือ ผลิตภัณฑ์

ของบริษัท กำรประเมินข้อมูลทำงกำรเงินของเจ้ำของข้อมูล และกำรแนะน ำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เหมำะสม
ให้แก่เจ้ำของข้อมูล กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกระบวนกำรเกี่ยวกับใบค ำขอเอำประกันหรือค ำขอตำมแบบฟอร์ม
ต่ำง ๆ ของบริษัท กำรจัดกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เจ้ำของข้อมูลซื้อ กำรเก็บเบี้ยประกัน และ เบี้ยประกันภัย
ค้ำงช ำระ กำรบริหำรจัดกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กำรสืบสวน วิเครำะห์ ประมวลผล กำรเวนคืนกรมธรรม์ 
และกำรต่ออำยุ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกรมธรรม์ รวมถึงกำรจัดกำรให้ลูกค้ำแสดงตัวตน ตำมพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พุทธศักรำช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

(10) กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบริษัทกับเจ้ำของข้อมูล ซึ่งรวมถึงกำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำร
จัดกำรและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์หรือบัญชีใด ๆ ที่เจ้ำของข้อมูลอำจมีกับบริษัท กำรน ำส่งเอกสำรเพ่ือ
กำรด ำเนินกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทกับเจ้ำของข้อมูล กำรให้กำร
สนับสนุนทำงเทคนิคเก่ียวกับเว็บไซต์แอปพลิเคชันของบริษัท และแอบพลิเคชันของผู้ให้บริกำรของบริษัท หรือ
กำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึ้นต่อระเบียบ แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี้ในอนำคต 

(11)  กำรใช้สิทธิใด ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ของเจ้ำของข้อมูล ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรรับช่วงสิทธิ และ
สิทธิที่ได้รับช่วงมำด้วย (หำกมี) 

(12)  กำรตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของเจ้ำของข้อมูล เมื่อมีกำรสื่อสำรหรือให้ข้อมูลของ
เจ้ำของข้อมูล 



- 3 - 
 

Personal Data Protection Policy Tiplife   
 

บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้นเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำประกันภัย 
กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ รวมทั้งเพ่ือกำรจ ำเป็นในกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องที่เก่ียวข้องกับสัญญำประกันภัย  
 

ข้อ 7.  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว เพ่ือด ำเนินกำรในกิจกำรเพ่ิมเติม 
(1) กำรจัดกำรโปรโมชั่น กำรออกแบบหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่กำรท ำวิจัยทำงกำรตลำด กำร

วิเครำะห์ข้อมูลขั้นสูง และกำรท ำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศำสตร์ประกันภัย กำรรำยงำนหรือกำรประเมินผลทำง
กำรเงินที่จัดท ำขึ้นโดยบริษัท กลุ่มบริษัท บุคลำกรและคู่ค้ำของบริษัท หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท 

(2) กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร กำรจัดท ำกลยุทธ์ กำรขยำยธุรกิจและกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ 
(3) กำรอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกับกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมสัญญำประกันชีวิต 
(4) กำรบริหำรจัดกำรบริกำรของบริษัท ส ำหรับงำนกำรด ำเนินงำนภำยใน รวมถึงกำรวินิจฉัย

ปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำ 
(5) กำรปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำรของบริษัท 
(6) ประมวลผลพฤติกรรมกำรใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือ

กำรวิเครำะห์กำรใช้งำนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และกำรท ำควำมเข้ำใจ
ลักษณะกำรใช้งำน เพ่ือจัดท ำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่ ำนั้นตอบสนอง
อย่ำงเหมำะสมกับเจ้ำของข้อมูลโดยเฉพำะ เพ่ือกำรประเมิน หรือด ำเนินกำร และกำรปรับปรุงเว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่ำนั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริกำรของบริษัท กำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ กำรแนะน ำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริกำรที่เกี่ยวข้อง และกำรจัดโฆษณำบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
และช่องทำงอ่ืน ๆ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้นโดยอำศัยควำมยินยอม เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลอำจเลือกที่จะไม่ยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลบำงประกำรที่บริษัทร้องขอ อย่ำงไรก็ดีกำรเลือกที่จะ
ไม่ยินยอม อำจเป็นอุปสรรคต่อควำมสำมำรถในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ต่อกำรให้บริกำร หรือต่อกำรตอบสนองต่อข้อร้องขออ่ืน ๆ เช่น บริษัทอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือเข้ำท ำ
สัญญำประกันภัย หรือบริษัทอำจไม่สำมำรถให้บริกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรเกี่ยวกับสัญญำ
ประกันภัย หรือกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนให้แก่เจ้ำของข้อมูลได้ 

 
ข้อ 8.  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(1) กำรประกันภัยต่อ  
(2) ตรวจสอบฉ้อฉล กำรสืบสวนหรือป้องกันกำรกระท ำที่เกี่ยวกับกำรฉ้อโกง กำรปกปิด

ข้อควำมจริง และกำรกระท ำผิดอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำผิดจริงหรือกำรกระท ำที่สงสัยว่ำจะเป็นกำร
กระท ำผิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรกับบริษัทต่ำง ๆ ในธุรกิจบริกำรทำงกำรเงินและกำร
ประกันภัย ตลอดจนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ 

(3)  เพ่ือวัตถุประสงค์ในด้ำนกำรตรวจสอบและเพ่ิมคุณภำพ รวมทั้งกำรฝึกอบรม เมื่อมีกำร
บันทึกกำรติดต่อสือ่สำรของบริษัท 

(4)  เพ่ือกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจสอบภำยใน กำรตรวจสอบจำก
บุคคลภำยนอก หรือกำรสอบบัญชี 
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บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้นเนื่องจำกเป็นประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำยของบริษัท  

 
ข้อ 9.  หำกภำยหลังบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม และกำรใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบและขอควำมยินยอม และจัดให้มีกำรบันทึกกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐำน 

 
ข้อ 10.  ในกรณีที่บริษัทมีกำรเก็บรวบรวม และกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือด ำเนินกำรอ่ืน

นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุไว้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรเลือกว่ำ จะให้บริษัทเก็บ
รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 

 
ข้อ 11.  บริษัทจะไม่กระท ำกำรใด ๆ แตกต่ำงจำกท่ีระบุในวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น เว้นแต่ 
(1)  ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ และได้รับควำมยินยอม  
(2)  เป็นกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำประกันภัย 
(3)  เป็นกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
หมวด 2 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลเทำ่ทีจ่ ำเปน็ตำมวตัถปุระสงค์ 
--------------------------------- 

 
ข้อ 12. ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและมีกำร

จัดเก็บอย่ำงจ ำกัดเท่ำที่จ ำเป็น ตำมมำตรำ 21 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 
และต้องสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดและระเบียบฉบับนี้  

 
ข้อ 13.  นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วน

บุคคลก่อนท ำกำรเก็บ ใช้ และเปิดเผย เว้นแต่  
(1)  เป็นกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(2)  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำ หรือผู้ใช้บริกำร และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำได้ใน

เวลำนั้น 
(3)  เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของลูกค้ำและผู้ใช้บริกำรอ่ืน 
(4)  เพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
(5)  เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท ำสถิติ 

 
ข้อ 14.  นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสัญญำประกันภัยและวัตถุประสงค์ที่อำศัยควำม

ยินยอมแล้ว บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยที่บริษัทมี
หน้ำที่ เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กรมสรรพำกร เป็นต้น 
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ข้อ 15.  บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรท ำสัญญำประกันภัย พิจำรณำรับประกันภัย กำรปฏิบัติตำมกรมธรรม์ 
กำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนและกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัย เช่น ชื่อ-นำมสกุล  วัน เดือน ปี
เกิด เพศ อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/Passport หรือบัตรประจ ำตัวอ่ืน ๆ  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 
สถำนที่ท ำงำน  สถำนที่ติดต่อ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ อำชีพ/รำยได้ ข้อมูลด้ำนกำรเงิน ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติกำรท ำงำน ซึ่งอำจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนำยจ้ำง ลำยมือชื่อ สถำนภำพ ส่วนสูง  น้ ำหนัก 
ข้อมูลสุขภำพ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ข้อมูลผู้รับประโยชน์ ข้อมูลผู้ช ำระเบี้ย ข้อมูลผู้รับโอนสิทธิ เลขที่บัญชี
ธนำคำร และประวัติกำรสมัครเอำประกันภัยของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอ่ืน เป็นต้น 

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้นเพ่ือวัตถปุระสงค์อ่ืนนอกเหนือจำกสัญญำ
ประกันภัย เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือ 

  
ข้อ 16.  บริษัทอำจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำกับข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ได้รับมำจำกแหล่งอ่ืนเฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและได้รับควำมยินยอมเท่ำนั้น  ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้น และเพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือปรับปรุงคุณภำพ
และประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น  
 

หมวด 3 
ข้อมลูสว่นบคุคลทีจ่ัดเก็บและระยะเวลำจดัเกบ็  

--------------------------------- 
 
ข้อ 17.  บริษัทจะจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ฐำนของสัญญำ ตำม ข้อ 6  อัน

ประกอบด้วย  ข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด เพศ อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/
Passport  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน สถำนที่ท ำงำน  สถำนที่ติดต่อ เบอร์หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล อำชีพ/รำยได้ 
แหล่งที่มำของรำยได้ ข้อมูลเกี่ยวกับภำษี รำยละเอียดกำรเคลื่อนไหวของบัญชีธนำคำร รำยงำนเกี่ยวกับเงินกู้ 
งบกำรเงิน หรือเอกสำรที่แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงิน รำยละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และ
รำยละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ สถำนภำพ ส่วนสูง  น้ ำหนัก ข้อมูลสุขภำพ  เชื้อชำติ 
สัญชำติ ศำสนำ ข้อมูลผู้รับประโยชน์ ข้อมูลผู้ช ำระเบี้ย เลขที่บัญชีธนำคำร  เป็นต้น 

 
ข้อ 18. บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในฐำนของควำมยินยอมตำมข้อ 7  อัน

ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด เพศ อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/Passport  ที่อยู่ตำม
ทะเบียนบ้ำน สถำนที่ท ำงำน  สถำนที่ติดต่อ เบอร์หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลสุขภำพ เชื้อชำติ สัญชำติ 
ศำสนำ รำยละเอียดผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริกำรต่ำง ๆ ที่ท่ำนเคยซื้อจำกบริษัท หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย
อ่ืน ๆ เช่น หมำยเลขกรมธรรม์ จ ำนวนเงินเอำประกัน ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ กำร
เปลี่ยนแปลง/กำรท ำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยและวิธีกำรจ่ำยเบี้ยประกัน ประวัติกำรช ำระเบี้ย
ประกัน หรือประวัติเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน ผู้รับประโยชน์ กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ข้อมูลกำรเข้ำ
รักษำพยำบำล และประวัติกำรรักษำ รวมถึงกำรใช้สิทธิต่ำง ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรอ่ืน 
ๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลกำรเข้ำใช้บริกำรศูนย์บริกำรของบริษัท หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอ่ืน ๆ  
ข้อมูลทำงเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะกำรใช้งำน เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้เว็บไซต์ แอป
พลิเคชันของบริษัท และอำจรวมถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ให้บริกำรอ่ืน เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพำะ
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ของลูกค้ำที่ใช้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชั่นของเบรำว์เซอร์ กำรตั้งค่ำเขต
เวลำ ประเภทของปลั๊กอินในเบรำว์เซอร์ ระบบปฏิบัติกำรและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ (user profile) ข้อมูล
เกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลเครือข่ำยไร้สำยและข้อมูลครือข่ำยทั่วไป 
ข้อมูลกำรติดต่อ ซึ่งเก็บในรูปแบบของกำรบันทึกข้อควำมของเจ้ำของข้อมูล กำรประเมินควำมพึงพอใจ กำร
วิจัยและสถิติ หรือกำรบันทึกเสียงสนทนำ หมำยเลขผู้โทรศัพท์เข้ำ หรือกำรฝำกข้อควำมเสียง (Voice Mail) 
หรือกำรบันทึกภำพ (และกำรบันทึกเสียงเฉพำะกรณี) ผ่ำนกล้องรักษำควำมปลอดภัย (CCTV) เมื่อมีกำรเข้ำใช้
บริกำรศูนย์บริกำรของบริษัท หรือกำรติดต่อเพ่ือรับบริกำรในรูปแบบ VDO Call Service (มีกำรบันทึกภำพ
และเสียง) รวมถึงกำรให้ข้อมูลผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น SMS Social Media แอปพลิเคชัน FAX Chat และอีเมล 
เป็นต้น 

 
ข้อ 19. บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในฐำนของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำย 

ตำมข้อ 8 อันประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด เพศ อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/Passport  ที่
อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน สถำนที่ท ำงำน สถำนที่ติดต่อ เบอร์หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล อำชีพ/รำยได้ สถำนภำพ 
ส่วนสูง  น้ ำหนัก ข้อมูลสุขภำพ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ข้อมูลผู้รับประโยชน์ ข้อมูลผู้ช ำระเบี้ย ข้อมูลผู้รับ
โอนสิทธิ  เลขที่บัญชีธนำคำร สถำนะเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และภำวะล้มละลำย กฎหมำยสหรัฐอเมริกำว่ำด้วยกำรป้องกัน
มิให้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคลที่มีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภำษี (Foreign Account Tax 
Compliance Act: FATCA) ข้อมูลกำรฉ้อฉลประกันภัย ประวัติอำชญำกรรม บันทึกเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีไม่
ว่ำทำงแพ่ง หรือกำรด ำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรำยงำนของต ำรวจ และค ำสั่งศำลที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 
  
               ข้อ 20.  บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัท ดังระบุในข้อ 14    
อันประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด เพศ อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/Passport ที่อยู่ตำม
ทะเบียนบ้ำน สถำนที่ท ำงำน  สถำนที่ติดต่อ เบอร์หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล อำชีพ/รำยได้ สถำนภำพ ส่วนสูง  
น้ ำหนัก ข้อมูลสุขภำพ  เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ข้อมูลผู้รับประโยชน์ ข้อมูลผู้ช ำระเบี้ย เลขที่บัญชีธนำคำร 
ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลกำรฉ้อฉลประกันภัย เป็นต้น 

 
ข้อ 21.  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีก ำหนดระยะเวลำ ดังนี้ 

ฐำนกำรจัดเก็บรวบรวม ระยะเวลำกำรจดัเกบ็ 
สัญญำ ตลอดระยะเวลำสัญญำ และเก็บไว้อีก 10 ปีนับแต่

วันที่สัญญำสิ้นสุดลง ตำมสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
และเก็บไว้ อีก 1 ปี เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำร
พิจำรณำคด ี

ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำย ตลอดระยะเวลำสัญญำ และอีก10 ปีนับแต่วันที่
สัญญำประกันภัยสิ้นสุดลง 

หน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัท  ตลอดระยะเวลำสัญญำ และอีก 10 ปีนับแต่วันที่
สัญญำประกันภัยสิ้นสุดลง  และตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 
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ควำมยินยอม ตลอดระยะเวลำสัญญำ และอีก 10 ปีนับแต่วันที่
สัญญำประกันภัยสิ้นสุดลง หรือจนกว่ำเจ้ำของข้อมูล
จะเพิกถอนควำมยินยอม 

 
ข้อ 22.  บริษัทจะมีกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนที่เหมำะสม เพื่อท ำกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวเจ้ำของข้อมูล ตำมระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้น 
 

หมวด 4 
มำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบุคคล 

--------------------------------- 
ข้อ 23.  บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งทำงกำยภำพและทำงอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรรักษำควำมลับของข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มี
สิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีกำรเข้ำท ำสัญญำกับบุคคลที่สำม บริษัท
จะก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล กำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับที่เหมำะสม 

 
 

หมวด 5 
สทิธเิจ้ำของข้อมลู 

--------------------------------- 
 

ข้อ 24.  ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ประสงค์จะทรำบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง สำมำรถส่งค ำ
ร้องขอเข้ำมำที่บริษัท เมื่อบริษัทได้รับค ำร้องขอดังกล่ำวแล้ว บริษัทจะรีบด ำเนินกำรแจ้งถึงควำมมีอยู่ หรือ
รำยละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้ทรำบภำยในระยะเวลำอันสมควร 
 

ข้อ 25.  หำกเจ้ำของข้อมูล เห็นว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตำมที่เป็นจริง 
สำมำรถแจ้งบริษัทเพ่ือให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในกำรนี้ บริษัทจะจัดท ำบันทึกค ำ
คัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐำนด้วย 
 

ข้อ 26.  เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิตรวจดูควำมมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของ
กำรน ำข้อมูลไปใช้ และสถำนที่ท ำกำรของบริษัท นอกจำกนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1)  ขอส ำเนำ หรือขอส ำเนำรับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
(2)  ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
(3)  โต้แย้งหรือขอระงับกำรใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
(4)  ขอให้ด ำเนินโอน กำรลบ หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
(5)  ขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้ำหรือ

ผู้ใช้บริกำร ไม่ได้ให้ควำมยินยอมในกำรรวบรวมหรือจัดเก็บ 
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(6)  ขอยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมใดๆ 
(7)  เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่อคณะกรรมกำร

ผู้เชี่ยวชำญตำมข้ันตอนที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

หำกเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัทท ำกำรเก็บรวบรวม และกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลตำม
ฐำนสัญญำ หรือฐำนประโยชน์อันชอบธรรม หรือฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธสิทธิตำม (3) 
และ (4) ได้  

กรณีฐำนควำมยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญำประกันภัย เรื่องข้อมูลสุขภำพ หำกเจ้ำของข้อมูลได้ใช้สิทธิ
ตำมข้อ (3) (4) และ (6) บริษัทจะไม่สำมำรถท ำกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนได้ตำมสัญญำประกันภัย   
 

 
หมวด 6 

กำรเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้กบัผูป้ระมวลผลข้อมลูสว่นบุคคล หรือหนว่ยงำนตำมกฎหมำย 
--------------------------------- 

 
ข้อ 27.  เพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำประกันภัยและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 

บริษัทอำจส่งโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับประกันภัยต่อ ตัวแทน นำยหน้ำ และผู้ประมวลผล
ข้อมูล ซึ่งเป็นที่ปรึกษำหรือผู้ให้บริกำร ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมี
หน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งที่ได้รับจำกบริษัทเท่ำนั้น 
และจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
 

ข้อ 28.  บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก คณะกรรมกำรก ำกับกำรประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หน่วยงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรก่อกำรร้ำย ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
พนักงำนอัยกำรหรือศำล เจ้ำพนักงำนกรมบังคับคดี เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ เจ้ำหน้ำที่กรมสรรพำกร 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือองค์กรอื่นใดท่ีมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย 
 
 

หมวด 7 
กำรสง่หรือโอนข้อมลูไปตำ่งประเทศ 

--------------------------------- 
 

ข้อ 29.  บริษัทอำจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนในต่ำงประเทศ โดย
ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล  เว้นแต่กรณีต่อไปนี้  

(1) เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
(2) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพ่ือใช้

ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำท ำสัญญำนั้น 
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(3) เป็นกำรกระท ำตำมสัญญำระหว่ำงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

(4) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
บุคคลอื่น เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้ 

(5) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 
พร้อมทั้งแจ้งรำยละเอียดต่อไปนี้   
(1) บุคคลหรือหน่วยงำนที่จะท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
(2) วัตถุประสงค์ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
(3) วิธีกำรในกำรเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะท ำกำรเชื่อมโยง 
(5) บุคคลผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ งอยู่ ใน

รำชอำณำจักรได้ก ำหนดนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่ำงประเทศและอยู่ในเครือกิจกำรหรือเครือ
ธุรกิจเดียวกันเพ่ือกำรประกอบกิจกำรหรือธุรกิจร่วมกัน หำกนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศที่เป็นไปตำมนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับกำรตรวจสอบและ
รับรองดังกล่ำว ให้สำมำรถกระท ำได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 28 พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 

 
หมวด 8 

กำรทบทวนระเบยีบและแนวปฏบิตัิ 
--------------------------------- 

 
ข้อ 30.  บริษัทอำจพิจำรณำทบทวนปรับปรุงระเบียบฉบับนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 และให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ตลอดจน กำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทจะประกำศ
แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้ทรำบอย่ำงชัดเจนก่อนจะเริ่มด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง หรืออำจส่งประกำศแจ้งเตือนให้
เ จ้ ำ ขอ งข้ อมู ล ส่ ว น บุ ค คล ทร ำบ โ ดย ตร ง  โ ด ยที่ ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ ส อบ ร ะ เบี ยบ นี้ ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.dhipayalife.co.th 

บริษัทอำจออกระเบียบ ข้อก ำหนด เพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และหรือท่ีมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ข้อ 31.  ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท ดังนี้ 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  
ส ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 63/2 อำคำรบริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ชั้น 1 3 4 5 

และ 6 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศัพท์ 0-2118-5555 โทรสำร 0-2118-5601 
อีเมล  dlc@dhipayalife.co.th 
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เว็บไซต์ www.dhipayalife.co.th 
 
 

 
ประกำศ ณ วันที่    31   เดือน          พฤษภำคม                พ.ศ. 2565 
 
 

               (นำยนพพร บุญลำโภ) 
     ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 

http://www.dhipayalife.co.th/

