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นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [ลกูคา้และผูมุ้ง่หวงั] 
 
 
บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] ตระหนักดีถงึสทิธใินควำมเป็นส่วนตัวและควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
เกีย่วกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้กำรเปิดเผย [“กำรประมวลผล”] ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บรษัิทฯ จงึไดจั้ดท ำ
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [นโยบำยฯ] ฉบับนี้ข ึน้มำ เพือ่แจง้รำยละเอยีดเกีย่วกับกำรประมวลผลขอ้มูลสว่น
บคุคลของทำ่นตำมพระรำชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 [“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล”] 
 
1. บทนยิาม 
 
 “ขอ้มูลสว่นบุคคล” หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลนัน้ได ้ไมว่่ำทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ 
 “ขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว” หมำยถงึ ขอ้มลูตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 26 พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแกไ้ขตำมที่จะมกีำรแกไ้ขเป็นครำว ๆ กฎหมำยและกฎระเบยีบที่ใชบ้ังคับอืน่ รวมถงึ
ขอ้มูลบุคคลเกีย่วกับเชือ้ชำต ิเผ่ำพันธุ ์ควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืง ศำสนำหรอืปรัชญำ พฤตกิรรมทำงเพศ ประวัติ
อำชญำกรรม ขอ้มลูสุขภำพ ควำมพกิำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชวีภำพ หรอืขอ้มูลอืน่ใดซึง่
กระทบตอ่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในทำนองเดยีวกนั 
 “พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถงึ พระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 รวมถงึ
กฎหมำยล ำดับรองทีอ่ำศัยอ ำนำจ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในกำรตรำขึน้ และตำมทีม่กีำรแกไ้ขเป็นครัง้ครำว 
 “คณะกรรมการ” หมำยถงึ คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
2. ขอ้มลูสว่นบคุคลใดบา้งทีบ่รษิทัฯ จะเก็บรวบรวม 
 
 บรษัิทฯ จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่อำจรวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมออ่นไหวของทำ่นดังตอ่ไปนี ้
 
 2.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลท ัว่ไป 
 [ก] ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบัทำ่นเป็นกำรทั่วไป เชน่ ชือ่ นำมสกลุ เลขบตัรประจ ำตัวประชำชน วันเกดิ อำย ุ
อำชพี เพศ สถำนภำพทำงกำรสมรส รูปถำ่ย หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น หมำยเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีน
บำ้น ทีอ่ยูเ่พือ่จัดสง่ไปรษณีย ์เลขทีห่นังสอืเดนิทำง อเีมล และรำยละเอยีดขอ้มลูตดิตอ่อืน่ ๆ 
 [ข] ขอ้มลูเกีย่วกบักำรท ำงำนของท่ำน เชน่ ต ำแหน่งงำน สถำนทีท่ ำงำน ประวัตเิกีย่วกับกำรท ำงำนของทำ่น 
ซึง่อำจรวมถงึชือ่และทีอ่ยูข่องนำยจำ้งของทำ่น 
 [ค] ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เชน่ รำยได ้แหล่งทีม่ำของรำยได ้เลขบัญชธีนำคำร ขอ้มลูเกีย่วกบัภำษี รำยละเอยีด
เกีย่วกับกำรเคลือ่นไหวของบัญชธีนำคำร รำยละเอยีดเกีย่วกับเงนิกู ้ขอ้มูลเกีย่วกับกำรลงทุน รำยละเอยีดเกีย่วกับ 
บตัรเครดติ และรำยละเอยีดหรอืขอ้มลูเกีย่วกบักำรชำระเงนิอืน่ ๆ 
 [ง] รำยละเอยีดผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรตำ่ง ๆ ไดแ้ก ่รำยละเอยีดผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิำรต่ำง ๆ ทีท่่ำน
เคยซื้อจำกบริษัทฯ หรือผู ป้ระกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ เช่น หมำยเลขกรมธรรม์ จ ำนวนเงินเอำประกัน  
กำรเปลี่ยนแปลง/กำรท ำธุรกรรมเกีย่วกับกรมธรรม ์วธิีกำรจ่ำยเบี้ยประกัน ประวัตกิำรช ำระเบีย้ประกัน หรือประวัติ
เกี่ยวกับกำรกูย้ืมเงนิ ผูรั้บประโยชน์ กำรเรียกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทน รวมถงึกำรใชส้ทิธติ่ำง ๆ ภำยใตก้รมธรรม ์ 
หรอืผลติภณัฑ ์หรอืบรกิำรอืน่ ๆ ของบรษัิทฯ หรอืผูป้ระกอบธรุกจิประกนัภยัอืน่ ๆ 
 [จ] สถำนะทำงกฎหมำย เช่น สถำนะเกีย่วกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนเงนิแกก่ำรกอ่กำรรำ้ย และภำวะลม้ละลำย กฎหมำยสหรัฐอเมรกิำวำ่ดว้ยกำรป้องกนัมใิหบ้คุคล
ธรรมดำและนิติบุคคลที่มีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภำษี [Foreign Account Tax Compliance Act : 
FACTA] 
 [ฉ] ขอ้มลูทำงเทคนคิ และกจิกรรมสว่นบคุคล/ลักษณะกำรใชง้ำนทีท่่ำนชอบ เมือ่ท่ำนใชเ้ว็บไซต ์แอปพล-ิ 
เคชันของบรษัิทฯ และอำจรวมถงึแพลตฟอรม์สือ่สังคมออนไลน์ของผูใ้หบ้รกิำรอืน่ เชน่ ชือ่เรยีกตัวตนเฉพำะของ
ลกูคำ้ทีใ่ชบ้นแพลตฟอรม์สือ่สังคมออนไลน์ ทีอ่ยูไ่อพ ี[IP Address] ประเภทและเวอรช์ัน่ของเบรำวเ์ซอร ์กำรตัง้ค่ำ
เขตเวลำ ประเภทของปลั๊ กอนิในเบรำว์เซอร์ ระบบปฏบิัตกิำรและแพลตฟอรม์ ขอ้มูลผูใ้ช ้[User Profile] ขอ้มูล
เกีย่วกบัอปุกรณ์ ซึง่รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์เคลือ่นที ่ขอ้มลูเครอืขำ่ยไรส้ำยและขอ้มลูครอืขำ่ยทั่วไป 
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 2.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามออ่นไหว 
 บรษัิทมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหว [Sensitive Personal Data] เช่น 
ประวัตสิขุภำพ เพือ่กำรซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑข์องบรษัิทฯ กล่ำวคอื ขอ้มลูดังกล่ำวจ ำเป็นต่อกำรพจิำรณำรับประกนัภัย 
ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรและกำรจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทน หรอืเพื่อกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง หำกท่ำน      
ไมย่นิยอมใหบ้รกิำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมออ่นไหวดังกล่ำว บรษัิทฯ จะไมส่ำมำรถใหผ้ลติภัณฑ ์และ
ใหบ้รกิำรใด ๆ แกท่ำ่นได ้
 
3. บรษิทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งไร 
 
 บรษัิทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นโดยวธิตีอ่ไปนี ้
 3.1 เมือ่ท่ำนแสดงเจตนำจะซือ้หรอืใชป้ระกันสว่นบคุคล ประกันกลุ่ม รวมทัง้ผลติภัณฑแ์ละบรกิำร และ/หรอื
เมือ่ทำ่นเขำ้ถงึหรอืใชเ้ว็บไซต ์หรอืแอปพลเิคชนั และ/หรอืบรกิำรต่ำง ๆ ทำงออนไลน์ บนอปุกรณ์เคลือ่นที ่หรอืทำง
โทรศัพท ์หรอืบรกิำรอืน่ ๆ ของบรษัิทฯ [“ผลติภณัฑ”์ หรอื “บรกิำร”] 
 3.2 เมือ่ท่ำนสง่เอกสำรและใบค ำขอเอำประกันเพือ่ซือ้หรอืใช ้หรอืเมือ่ท่ำนใหข้อ้มูล ขณะทีพ่จิำรณำจะซือ้
หรอืใช ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิำรตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯ 
 3.3 เมือ่ท่ำนตดิต่อสือ่สำรกับบรษัิทฯ ไมว่่ำจะเป็นกำรสือ่สำรเป็นหนังสอืหรอืวำจำ โดยไมค่ ำนงึว่ำฝ่ำยใดจะ
เป็นผูต้ดิตอ่ฝ่ำยนัน้กอ่นหรอืไมก่็ตำม 
 3.4 เมือ่ท่ำนส่งค ำรอ้งขอใหม้กีำรเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุงผลติภัณฑท์ี่ท่ำนซือ้หรอืบรกิำรที่ท่ำนใช ้หรอื 
ค ำรอ้งขออืน่ใดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ี่ท่ำนซือ้หรอืบรกิำรที่ท่ำนใช ้รวมถงึกำรส่งแบบฟอรม์และเอกสำรเกีย่วกับกำร
ขอรับบรกิำรทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ 
 3.5 เมือ่ท่ำนตดิต่อกับบุคลำกร เจำ้หนำ้ทีบ่รกิำรลูกคำ้ พนักงำนขำย ตัวแทน นำยหนำ้ คนกลำงประกันภัย 
ผูรั้บจำ้ง คู่คำ้ ผูใ้หบ้รกิำร ผูรั้บมอบอ ำนำจ ผูก้ระท ำกำรแทน หรอืบคุคลอืน่หรอืหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิทฯ 
[เรยีกรวมกันวำ่ “บคุลำกรและคูค่ำ้ของบรษัิทฯ”] ผ่ำนทำงเว็บไซต ์แอปพลเิคชนั สือ่สังคมออนไลน ์โทรศัพท ์อเีมล 
กำรพบปะกนัโดยตรง กำรสมัภำษณ์ ขอ้ควำมสัน้ [SMS] โทรสำร ไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีำรอืน่ใด 
 3.6 เมือ่บรษัิทฯ ไดรั้บกำรแนะน ำท่ำน หรอืเมือ่บรษัิทฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกบุคลำกรและคู่คำ้
ของบรษัิทฯ 
 3.7 เมือ่ท่ำนส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื่อเขำ้ร่วมในกจิกรรมทำงกำรตลำด กำรประกวด กำรจับ
ฉลำกชงิโชค งำนอเีวน้ท ์หรอืกำรแขง่ขันต่ำง ๆ ทีจ่ัดขึน้โดยหรอืในนำมของบรษัิทฯ และ/หรอืบคุลำกรและคู่คำ้ของ
บรษัิทฯ 
 3.8 เมือ่บรษัิทฯ ไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลจำกบคุคลภำยนอกเกีย่วกบัท่ำน ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงกำรไดรั้บ
ขอ้มลูจำกกำรตรวจสอบจำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นสำธำรณะ แหล่งขอ้มลูสว่นตัว หรอืแหล่งขอ้มลูเชงิพำณิชย ์เว็บไซต ์
แหล่งขอ้มูลสื่อสังคมออนไลน์ ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มูล [Data Providers] แหล่งขอ้มูลทำงกำรแพทย์ สถำนบรกิำร
สำธำรณสขุ โรงพยำบำล แพทย ์บคุลำกรผูป้ระกอบวชิำชพีสำธำรณสขุอืน่ ผูป้ระกอบธรุกจิประกันภยัอืน่ สมำคมหรอื
สมำพันธข์องธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีท่ำ่นซือ้หรอืบรกิำรทีท่ำ่นใช ้ใบค ำขอเอำประกนัส ำหรับผลติภณัฑท์ีท่ำ่น
ซือ้หรอืบรกิำรทีท่่ำนใช ้กำรรับประกันควำมเสีย่งของผลติภัณฑท์ีท่่ำนซือ้ กำรรอ้งเรยีนเกีย่วกับผลติภัณฑ ์และ/หรอื
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษัิทฯ ทีซ่ ือ้หรอืใชโ้ดยทำ่น [“แหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นบคุคลภำยนอก”] 
 3.9 เมือ่บรษัิทฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคลจำกบุคคลภำยนอกเกีย่วกับท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏบิัตติำม
กฎหมำยและเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่วกับกำรก ำกับดูแลในประกำรอืน่ ๆ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อืน่ ๆ ที่ชอบดว้ย
กฎหมำย เชน่ บรษัิทฯ อำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั [คปภ.] 
 เมื่อท่ำนใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลภำยนอกแก่บรษัิทฯ [ซึง่บุคคลภำยนอกดังกล่ำว 
รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงผูเ้อำประกนั สมำชกิในครอบครัว ผูช้ ำระเงนิตำมกรมธรรม ์หรอืผูรั้บประโยชน]์ ทำ่นรับรองและ
รับประกันควำมถูกตอ้งของขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ พรอ้มทัง้รับรองและรับประกันว่ำท่ำนไดแ้จง้ใหบ้คุคลเหล่ำนัน้ทรำบ
อยำ่งครบถว้นแลว้เกีย่วกบัรำยละเอยีดตำมนโยบำยฯ ฉบบันี้ 
 
4. วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
 
 บรษัิทฯ จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเพือ่วัตถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้
 4.1 เพื่อด ำเนนิกำรเกีย่วกับกำรเขำ้ท ำสัญญำประกันภัย และกำรด ำเนนิกำรตำมสัญญำ กล่ำวคอื [ก] เพื่อ
เสนอขำย ขำย จัดให ้บรหิำรจัดกำร ด ำเนนิกำร ปฏบิัตติำมขัน้ตอนกระบวนกำร และจัดกำรเกีย่วกับผลติภัณฑ์และ/
หรอืบรกิำรของบรษัิทฯ ใหแ้กท่่ำน [ข] เพือ่ปฏบิัตติำมขัน้ตอนกระบวนกำร จัดกำร ท ำใหแ้ลว้เสร็จ ซึง่กำรใหบ้รกิำร 
หรือ ผลติภัณฑ์ของบรษัิทฯ และกำรแนะน ำผลติภัณฑ์และบรกิำรที่เหมำะสมใหแ้ก่ท่ำน กำรปฏบิัตติำมขัน้ตอน
กระบวนกำรเกีย่วกับใบค ำขอเอำประกันส ำหรับผลติภัณฑ ์กำรจัดกำรเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีท่ำ่นซือ้ กำรเก็บเบีย้ประกัน 
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และเงนิคำ้งช ำระจำกทำ่น กำรสบืสวน วเิครำะห ์ประมวลผล กำรเวนคนืกรมธรรม ์และกำรจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทน/กำร
จ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรมภ์ำยใตก้รมธรรมข์องท่ำน และกำรต่ออำยุ ปรับปรุงแกไ้ข ยกเลกิกรมธรรมข์องท่ำน 
ตลอดจนถงึกำรใชส้ทิธใิด ๆ ภำยใตก้รมธรรมข์องท่ำน ซึง่รวมถงึสทิธใินกำรรับชว่งสทิธ ิและสทิธทิีไ่ดรั้บชว่งมำดว้ย 
[หำกม]ี 
 4.2 เพือ่กำรจัดกำรเกีย่วกบักำรประกนัภยัของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่กำรออกแบบผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรใหมข่อง
บรษัิทฯ หรอืกำรเสรมิเพิม่เตมิผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรทีม่อียูข่องบรษัิทฯ กำรด ำเนนิกำรเพือ่ท ำประกนัภยัตอ่ส ำหรับ
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรของบรษัิทฯ ใหแ้กท่ำ่น 
 4.3 เพื่อกำรตดิต่อสือ่สำรกับท่ำน ซึง่รวมถงึกำรสือ่สำรขอ้มูลเกีย่วกับกำรจัดกำรและขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกับ
ผลติภัณฑห์รอืบัญชใีด ๆ ทีท่่ำนอำจมกีับบรษัิทฯ กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงเทคนคิเกีย่วกับเว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนั
ของบรษัิทฯ หรอืกำรสือ่สำรเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีจ่ะมขี ึน้ตอ่นโยบำยฯ ฉบบันีใ้นอนำคต 
 4.4 เพือ่กำรวเิครำะหแ์ละจัดท ำสถติ ิไดแ้ก่ กำรท ำวจิัยทำงกำรตลำด กำรวเิครำะหข์อ้มูลขัน้สูง และกำรท ำ
วจัิยเชงิสถติหิรอืคณติศำสตรป์ระกนัภยั กำรรำยงำนหรอืกำรประเมนิผลทำงกำรเงนิทีจ่ัดท ำขึน้โดยบรษัิทฯ กลุม่บรษัิท 
บคุลำกรและคูค่ำ้ของบรษัิทฯ หรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ 
 4.5 เพื่อกำรป้องกันกำรฉอ้โกง ไดแ้ก่ กำรสบืสวนหรอืป้องกันกำรกระท ำที่เกีย่วกับกำรฉอ้โกง กำรปกปิด
ขอ้ควำมจรงิ และกำรกระท ำผดิอืน่ ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำผดิจรงิหรอืกำรกระท ำที่สงสัยว่ำจะเป็นกำรกระท ำผดิ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เพือ่กำรตดิต่อสือ่สำรกับบรษัิทต่ำง ๆ ในธรุกจิบรกิำรท ำงกำรเงนิและกำรประกันภัย ตลอดจนเพือ่
กำรตดิตอ่สือ่สำรกบัหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ 
 4.6 เพือ่กำรปรับโครงสรำ้งของบรษัิทฯ กล่ำวคอื เพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรปรับโครงสรำ้งองคก์รของบรษัิทฯ 
และเพือ่กำรท ำธรุกรรมของบรษัิทฯ รวมถงึกำรซือ้ หรอื ขำยธรุกจิไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ของบรษัิทฯ [หำกม]ี 
 4.7 เพื่อกำรใหบ้รกิำรช่องทำงกำรสื่อสำรทำงอเิล็กทรอนิกส์ เช่น เพื่อใหท้่ำนสำมำรถเขำ้ถงึเนื้อหำใน
เว็บไซต ์แอปพลเิคชนั หรอืแพลตฟอรม์สือ่สังคมออนไลน์ หรอืบรกิำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เป็นกำรเฉพำะ โดยบรษัิทฯ 
อำจประมวลผลพฤตกิรรมกำรใชเ้ว็บไซต ์แอปพลเิคชนั หรอืแพลตฟอรม์สือ่สังคมออนไลน์ เพือ่กำรวเิครำะหก์ำรใช ้

งำนเว็บไซต ์แอปพลเิคชนั หรอืแพลตฟอรม์สือ่สังคมออนไลนข์องท่ำน และกำรท ำควำมเขำ้ใจลักษณะกำรใชง้ำนที่
ท่ำนชอบ เพือ่จัดท ำใหเ้ว็บไซต ์แอปพลเิคชนั หรอืแพลตฟอรม์สือ่สงัคมออนไลน์เหล่ำนัน้ตอบสนองอยำ่งเหมำะสม
กบัทำ่นโดยเฉพำะ เพือ่กำรประเมนิ หรอืด ำเนนิกำร และกำรปรับปรุงเว็บไซต ์แอปพลเิคชนั หรอืแพลตฟอรม์สือ่สงัคม
ออนไลน์เหล่ำนัน้ หรอืผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรของบรษัิทฯ กำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ กำรแนะน ำผลติภณัฑแ์ละ/หรอื
บรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรจัดโฆษณำบนเว็บไซต ์แอปพลเิคชนั และชอ่งทำงอืน่ ๆ ตำมกลุม่เป้ำหมำย 
 4.8 เพื่อกำรปฏบิัตติำมกฎหมำย และนโยบำยบรษัิทฯ ไดแ้ก่ กำรด ำเนินกำรใด ๆ [ก] เพื่อกำรปฏบิัตติำม
กฎหมำย และกำรตรวจสอบธรุกจิของบรษัิทฯ ไมว่ำ่จะเป็นกำรตรวจสอบภำยใน หรอืกำรตรวจสอบจำกบคุคลภำยนอก 
[ข] เพือ่ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้ตกลง หรอืนโยบำยทีใ่ชบ้ังคับ ซึง่ก ำหนด
ขึน้โดยหน่วยงำนก ำกับดูแลของรัฐ หน่วยงำนที่มหีนำ้ที่บังคับใชก้ฎหมำย หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนที่มหีนำ้ที่ระงับ 
ขอ้พพิำท หรือหน่วยงำนที่ดูแลธุรกจิประกันภัย ไม่ว่ำหน่วยงำนใดก็ตำม [ค] เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรบังคับใช ้

กฎหมำย หรอืกำรใหค้วำมชว่ยเหลอื ใหค้วำมรว่มมอื กำรสบืสวนโดยบรษัิทฯ หรอืในนำมของบรษัิทฯ โดยเจำ้หนำ้ที่
ต ำรวจ หรอืโดยหน่วยงำนรัฐหรอืหน่วยงำนก ำกับดูแลอืน่ ๆ ในประเทศ และกำรด ำเนนิกำรตำมหนำ้ทีใ่นกำรรำยงำน 
และขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอื ตำมทีม่กีำรตกลงเห็นชอบกบัหน่วยงำนรัฐหรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูล
อืน่ ๆ ในประเทศหรอืเขตกำรปกครองใด ๆ หรอืกำรด ำเนนิกำรตำมค ำสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมำยของพนักงำนเจำ้หนำ้ที ่
หรอืหน่วยงำนของรัฐ และ [ง] เพือ่กำรด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดภำยใตน้โยบำยภำยในของบรษัิทฯ ทีย่ดึถอื
ปฏบิตั ิ
 4.9 เพื่อกำรบรหิำรจัดกำรขอ้มูล ไดแ้ก่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบรหิำรจัดกำร จัดเก็บ บันทกึ ส ำรอง หรอื
ท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคล 
 4.10 เพือ่พัฒนำกำรผลติภัณฑแ์ละกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทฯ รวมถงึกำรตรวจสอบและเพิม่คุณภำพ รวมทัง้
กำรฝึกอบรม เมือ่มกีำรบนัทกึกำรตดิตอ่สือ่สำรของบรษัิทฯ 
 4.11 เพือ่กำรด ำเนนิกำรสง่เสรมิกำรขำย รวมถงึกำรด ำเนนิกำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบั ผลติภัณฑ ์และกำรบรกิำรที่
เหมำะสมแกท่่ำน ซึง่อำจรวมถงึกำรใหค้ ำแนะน ำและขอ้มลูในเรือ่งต่ำง ๆ ซึง่รวมถงึกำรประกัน ตลอดจนถงึกจิกรรม
สง่เสรมิกำรขำยผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำร เชน่ โปรแกรมใหร้ำงวัล/ใหผ้ลประโยชนส์ ำหรับกำรเป็นลกูคำ้ทีม่คีวำมภกัดี
ต่อแบรนด/์ใหส้ทิธพิเิศษ กจิกรรมกำรกศุล/กจิกรรมทีไ่ม่หวังผล และกำรจัดกจิกรรมทำงกำรตลำด งำนอเีวน้ท ์และ
กจิกรรมอืน่ ๆ ซึง่ทำ่นเลอืกทีจ่ะเขำ้รว่ม 
 ในกรณีนี้ บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำรต่อเมือ่ท่ำนใหค้วำมยนิยอมเท่ำนัน้ และท่ำนมสีทิธใินกำรถอนควำมยนิยอม
เกีย่วกบักำรประมวลผลเพือ่กำรสง่เสรมิกำรขำยไดต้ลอดโดยผ่ำนชอ่งทำงกำรตดิต่อดังระบใุนนโยบำยฯ ฉบบันี้ หรอื
กดปุ่ ม Unsubscribe หรอื Opt-Out ในชอ่งทำงกำรสือ่สำรตำ่ง ๆ เชน่ SMS หรอื Email ทีท่ำ่นไดรั้บ 
 4.12 อืน่ ๆ กลำ่วคอื เพือ่กำรด ำเนนิกำรอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็น ซึง่เกีย่วขอ้งกบัวัตถปุระสงคใ์ด ๆ ขำ้งตน้ 
 เวน้แต่กฎหมำยและกฎระเบยีบทีใ่ชบ้ังคับ รวมถงึ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลจะอนุญำตใหก้ระท ำเป็น
อย่ำงอืน่ บรษัิทฯ จะแจง้และขอควำมยนิยอมจำกท่ำน หำกบรษัิทฯ ประสงค์จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ
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วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจำกที่ระบุไวใ้นนโยบำยฯ ฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบันโยบำยฯ นี ้
 
5. บคุคลใดบา้งทีอ่าจจะไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากบรษิทัฯ 
 
 ในกำรด ำเนนิกำรตำมวัตถุประสงคต์่ำง ๆ ขำ้งตน้ บรษัิทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนใหแ้กบ่คุคล
ต่ำง ๆ ตำมทีร่ะบดุำ้นล่ำงนี้ โดยบรษัิทฯ จะด ำเนนิใด ๆ ทีจ่ ำเป็นเพือ่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำม พ.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
 5.1 บุคคลใดก็ตำมทีไ่ดรั้บอนุญำตใหก้ระท ำกำรในฐำนะบุคลำกรและคู่คำ้ของบรษัิทฯ เพือ่ท ำกำรเชญิชวน 
ชกัชวน ชีช้อ่ง จัดกำรใหท้ ำ เสนอขำย ขำย จัดจ ำหน่ำย หรอืใหบ้รกิำรเกีย่วกับผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรทีเ่สนอโดย
บรษัิทฯ หรอืบรษัิทในกลุ่มบรษัิทใหแ้กท่่ำน รวมถงึสง่มอบผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิำรของบรษัิทฯ ทีม่กีำรเสนอ/ขำย
ใหแ้กท่ำ่น เชน่ บรษัิทประกันภัยตอ่ บรษัิทจัดกำรกำรลงทุน สถำบันจัดอนัดับควำมน่ำเชือ่ถอื บรษัิทต่ำง ๆ ซึง่ท ำกำร
สบืสวน หรอืคูค่ำ้รำยอืน่ ๆ 
 5.2 ผูถ้อืกรมธรรม ์ในกรณีของผลติภณัฑป์ระกนัแบบกลุม่ 
 5.3 บุคคลใดก็ตำมที่ไดรั้บกำรว่ำจำ้ง หรอืเขำ้ท ำสัญญำเพื่อปฏบิัตงิำนใหแ้ก่บุคลำกรและคู่คำ้ของบรษัิท 
ดังกล่ำว เพื่อท ำกำรเชญิชวน ชักชวน ชี้ช่อง จัดกำรใหท้ ำ เสนอขำย ขำย จัดจ ำหน่ำย หรือใหบ้รกิำรเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรทีเ่สนอโดยบรษัิทฯ หรอืบรษัิทในกลุม่บรษัิทใหแ้กท่ำ่น 
 5.4 บุคลำกรและคู่คำ้ของบรษัิทฯ ไม่ว่ำรำยใดก็ตำม ซึง่ใหบ้รกิำรเกีย่วกับกำรจัดกำรต่ำง ๆ กำรใหบ้รกิำร
ประมวลผลขอ้มูล บรกิำรเกี่ยวกับกระบวนกำรท ำงธุรกจิ บรกิำรเกีย่วกับกำรช ำระเงนิ กำรทวงหนี้ หรอืกำรหักบัญชี

หลักทรัพย์ บรกิำรโทรคมนำคม บรกิำรดำ้นเทคโนโลยี บรกิำรคลำวด์ บรกิำรจัดหำผูรั้บจำ้งปฏิบัติงำน บรกิำร 
คอลเซ็นเตอร ์บรกิำรจัดเก็บของ กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบัเอกสำร บรกิำรเก็บบันทกึขอ้มลู บรกิำรสแกนเอกสำร บรกิำร
รับส่งไปรษณีย ์บรกิำรจัดพมิพ์ บรกิำรส่งพัสดุหรอืบรกิำรรับส่งพัสดุโดยพนักงำนรับส่งพัสดุ บรกิำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
บรกิำรท ำกำรตลำด บรกิำรท ำกำรวจิัย บรกิำรบรหิำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน บรกิำรทำงกฎหมำย หรอืบรกิำรอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ หรอืกำรจัดใหม้กีำรบรหิำรจัดกำร กำรด ำเนนิกำร กำรปฏบิตัติำมขัน้ตอน หรอื
กำรจัดกำรตำ่ง ๆ เกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิำรของบรษัิทฯ ใหแ้กท่ำ่น 
 5.5 ผูป้ระกอบธรุกจิประกนัอืน่ ๆ 
 5.6 สมำคมหรอืสมำพันธใ์นภำคธรุกจิประกนั 
 5.7 แหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นบคุคลภำยนอก [ตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้] 
 5.8 หน่วยงำนที่มหีนำ้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมำย คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย หน่วยงำนรัฐหรอื
หน่วยงำนก ำกบัดแูล หน่วยงำนทีม่หีนำ้ทีร่ะงับขอ้พพิำท หรอืบคุคลอืน่ใดในประเทศทีบ่รษัิท หรอืบรษัิทในกลุม่บรษัิท
ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูให ้[ก] ตำมหนำ้ทีต่ำมกฎหมำยและ/หรอืตำมหนำ้ทีใ่นกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบในประเทศไทย 
และอำจรวมถงึหน่วยงำนของรัฐในประเทศทีก่ลุ่มบรษัิทตัง้อยู่ หรอื [ข] ตำมขอ้ตกลงหรอืนโยบำยระหว่ำงบรษัิทใน
กลุม่บรษัิท กบัรัฐ หน่วยงำนก ำกบัดแูล หรอืบคุคลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5.9 บรษัิทใด ๆ ในกลุม่บรษัิท 
 5.10 ผูใ้หค้ ำปรกึษำของบรษัิทฯ ซึง่เป็นผูป้ระกอบวชิำชพี อำทเิชน่ ทนำยควำม แพทย ์ผูต้รวจสอบบัญช ี
หรอืทีป่รกึษำ 
 5.11 บุคคลหรอืหน่วยงำนใด ๆ ที่ท่ำนใหค้วำมยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรอื
หน่วยงำนนัน้ ๆ ได ้
 5.12 ผูเ้ขำ้ท ำธุรกรรม หรอืจะเขำ้ท ำธุรกรรมกับบรษัิทฯ โดยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนอำจเป็นส่วนหนึง่ของ
กำรซือ้หรอืขำย หรอืเป็นสว่นหนึง่ของกำรเสนอซือ้หรอืเสนอขำยของกจิกำรของบรษัิทฯ [หำกม]ี 
 5.13 บคุคลหรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีไ่ดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคับ 
 
6. การโอนขอ้มลูไปยงัประเทศตา่งประเทศ 
 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นอำจถกูโอนไป ถกูจัดเก็บไว ้หรอืประมวลผลโดยบรษัิทฯ หรอือำจถกูสง่ใหแ้กบ่คุคล
หรอืหน่วยงำนใด ๆ ตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ ซึง่อำจมทีีต่ัง้หรอือำจใหบ้รกิำรอยูใ่นประเทศไทยหรอืนอกประเทศไทย 
ทัง้นี้ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน จะถูกโอนไปยังสถำนทีอ่ ืน่ ๆ ตำมเงือ่นไขเกีย่วกับกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดังที่
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด โดยหำกเป็นกำรโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของท่ำนระหว่ำงกลุ่มบรษัิท บรษัิทฯ 
จะด ำเนนิกำรตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลภำยในกลุม่บรษัิท [Binding Corporate Rules] ทีไ่ดรั้บกำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำร [หำกม]ี 
 
7. การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 



 

 
 นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [ลกูคา้และผูมุ้ง่หวงั] 5 

 
 บรษัิทฯ จะเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไว ้ตรำบเท่ำทีจ่ ำเป็นตอ้งเก็บเพือ่กำรด ำเนนิกำรใหบ้รรลุตำม
วัตถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นตำมทีร่ะบขุำ้งตน้ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคล
ของท่ำนไม่เกนิ 10 ปี นับแต่วันที่ท่ำนสิน้สุดควำมสัมพันธ ์หรอืกำรตดิต่อครัง้สุดทำ้ยกับบรษัิทฯ บรษัิทฯ อำจเก็บ
รักษำขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นนำนกวำ่ทีก่ ำหนดหำกกฎหมำยอนุญำต 
 บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสม เพือ่ท ำกำรลบหรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น
เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถระบตุัวทำ่น ตำมระยะเวลำเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคลขำ้งตน้ 
 
8. สทิธขิองทา่นเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
 ทำ่นมสีทิธดิ ำเนนิกำรเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นดังตอ่ไปนี ้
 
 8.1 เพกิถอนหรอืรอ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงขอบเขตควำมยนิยอมของทำ่นไดใ้หไ้วก้บับรษัิทฯ 
 8.2 ตรวจสอบว่ำบรษัิทฯ มขีอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ เกีย่วกับทำ่นหรอืไม ่ตลอดจนสทิธใินกำรเขำ้ถงึ หรอืขอรับ
สำเนำของขอ้มลูใด ๆ ดังกลำ่ว และ/หรอืเขำ้ถงึขอ้มลูวำ่บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นอยำ่งไร 
 8.3 ขอใหบ้รษัิทฯ ท ำกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทำ่น ใหถ้กูตอ้ง 
 8.4 ขอใหล้บหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 8.5 ขอใหจ้ ำกดักำรด ำเนนิกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 8.6 ขอใหบ้รษัิทฯ โอนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 8.7 ขอใหร้ะงับกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเป็นกำรชัว่ครำวในบำงสถำนกำรณ์ 
 ทัง้นี ้ขอสงวนสทิธไิมป่ฏบิตัติำมค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิองทำ่น ตำมควำมเหมำะสมและเทำ่ทีก่ฎหมำยทีใ่ชบ้งัคับ
จะอนุญำต 
 นอกจำกสทิธขิองท่ำนตำมทีร่ะบุขำ้งตน้ ท่ำนมสีทิธทิีจ่ะเสนอขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับกำรประมวลผลขอ้มลูสว่น
บุคคลของบรษัิทฯ ต่อคณะกรรมกำรผูเ้ชีย่วชำญตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดใน พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เท่ำที่
กฎหมำยและกฎระเบียบที่ใชบ้ังคับอนุญำต บรษัิทฯ อำจมีสทิธเิรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยที่สมเหตุสมผล ส ำหรับกำร
ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิำ้งตน้ 
 
9. การแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายฯ ฉบบันี ้
 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรับปรุง หรอืปรับเปลีย่นนโยบำยฯ ฉบับนี้ เท่ำที่
กฎหมำยอนุญำต หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญของนโยบำยฯ ฉบับนี้ บรษัิทฯ จะแจง้กำรแกไ้ข กำร
เปลี่ยนแปลง กำรปรับปรุง หรือกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยฯ ใหท้่ำนทรำบ และ/หรือจะขอควำมยนิยอมจำกท่ำน  
[หำกกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บควำมยนิยอม] 
 
10. ชอ่งทางการตดิตอ่ 
 
 หำกทำ่นมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัเนื้อหำสว่นใด ๆ ในนโยบำยฯ ฉบบันี ้หรอืตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับแนวทำง
ปฏบิัตขิองบรษัิทฯ เกีย่วกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรอืตอ้งกำรใชส้ทิธเิกีย่วกับขอ้มูลส่วนบุคคล 
ของทำ่น กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [Data Protection Officer : DPO] ของบรษัิทฯ ดังนี ้
 ส ำนักก ำกบัดแูล 
 บรษัิท เทเวศประกนัภยั จ ำกดั [มหำชน] 
 97 และ 99 อำคำรเทเวศประกนัภยั ถนนรำชด ำเนนิกลำง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 โทรศัพท ์1291 ตอ่ 8202, 8203 เวลำท ำกำร วันจันทร ์– วันศกุร ์เวลำ 8.30 – 17.00 น. 
 อเีมล dpo@deves.co.th 
 
 
 
 บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั [มหาชน] 
 19 กมุภาพนัธ ์2564 
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