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นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการท าประกันภัย 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดท ำ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับ 
กำรท ำประกันภัย ฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อแจ้งให้ (1) ผู้เอำประกันภัย (2) ผู้รับผลประโยชน์ และ (3) คู่กรณี ที่บริษัทอำจมี
ควำมจ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำวทั้งหมดทรำบเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นของบริษัท และเงื่อนไข
รำยละเอียดกำรเก็บ รวบรวม ใช้ จัดเก็บ ส่งต่อและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้กรอบกฎหมำยและกรอบ
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทอำจจัดท ำขึ้นกับผู้เอำประกันภัยที่เก่ียวข้อง 

เมื่อท่ำนสมัครเอำประกันภัยกับทำงบริษัท และไม่ว่ำท่ำนจะได้รับกำรพิจำรณำออกกรมธรรม์ให้หรือไม่ จะถือว่ำเป็น 
ผู้เอำประกันภัยของบริษัท (“ผู้เอาประกันภัย”) และบริษัทจะถือว่ำท่ำนยอมรับ รับทรำบและตกลงตำมนโยบำยฉบับนี้ ทั้งนี้ 
หำกผู้เอำประกันภัยไม่ตกลงตำมเงื่อนไขของนโยบำยฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอ่ืนๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญำตหรือปฏิเสธ 
ค ำขอเอำประกันของผู้เอำประกันภัยดังกล่ำวได้เนื่องจำกกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภำยใต้นโยบำยฉบับนี้ 
มีควำมจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของบริษัทในกำรให้บริกำร โดยเฉพำะกำรให้กำรคุ้มครองชดเชยสินไหมทดแทนต่ำงๆ แก่
ผู้เอำประกันภัยโดยตรงภำยใต้กฎหมำย สัญญำเงื่อนไขกรมธรรม์ และเพื่อกำรคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท  
ทั้งนี้ กำรที่ผู้เอำประกันภัยยังคงมีกรมธรรม์อยู่ บริษัทจะถือว่ำผู้เอำประกันภัยดังกล่ำวยอมรับนโยบำยฉบับนี้เสมอ 

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “ผู้เอาประกันภัย” ของบริษัท หมำยควำมรวมถึง ผู้เอำประกันภัยทุกประเภทที่บริษัทให้บริกำร 
ได้แก่ (1) กำรประกันภัยรถยนต์ (Motor) (2) กำรประกัน Non-Motor ซึ่งได้แก่แต่ไม่จ ำกัดเพียงประกันสุขภำพ ประกันอัคคีภัย 
ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยอิสรภำพ ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทอำจก ำหนดเงื่อนไขกำรให้กำรคุ้มครอง
ภำยใต้กรมธรรม์ที่แตกต่ำงกันแล้วแต่ประเภทของกำรประกันภัย ดังนั้นบริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยที่อำจแตกต่ำงกันในแต่ละประเภทของประกันภัย ทั้งนี้ นโยบำยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักในกำร
ก ำหนดกรอบภำพรวมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยโดยบริษัท และในกรณีกำรประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลเฉพำะประกันบำงประเภทที่อำจแตกต่ำงเป็นกำรเฉพำะเพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ บริษัทจะแจ้ง  
กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นกรณีเฉพำะดังกล่ำวไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประเภทเฉพำะดังกล่ำว 

นโยบำยฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับกำรให้กำรคุ้มครองประกันภัยของบริษัทโดยตรงเท่ำนั้น โดยไม่มีผลใช้บงัคับกับแพลตฟอรม์ 
เว็บไซต์ และบริกำรอ่ืนๆ ของบุคคลภำยนอกที่อำจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือกำรให้บริกำรหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมและเป็นส่วนที่ผู้เอำประกันภัยต้องท ำควำมตกลงและศึกษำเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับกำรใช้
เว็บไซต์และบริกำรดังกล่ำวแยกต่ำงหำก หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ภำยใต้นโยบำยฉบับนี้ บริษัทจะประกำศอย่ำงชัดแจ้ง  
ให้ท่ำนผู้เอำประกันภัยทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อต่ำงๆ โดยเฉพำะผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทและ 
ให้ถือว่ำมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีกำรประกำศ  

 

  



 

Page 2 of 12 

 

1. นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของควำมเป็นส่วนตัวและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยถือเป็น

นโยบำยหลักของบริษัทที่จะจ ำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็นโดยประเมินตำมฐำนและเหตุผล  

ทำงกฎหมำยที่สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและกำรรักษำควำมมั่ นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผู้เอำ

ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทรับประกันกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่ดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจสถำบันกำรเงิน โดยเฉพำะกลุ่ม  

ผู้ให้บริกำรประกันภัยภำยใต้กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทจะด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยฉบับนี้ 

รวมถึงมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  

กำรให้บริกำร กำรประกันภัยที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือกำรปรับปรุงของเทคโนโลยีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย  

ที่อำจมีเพื่อรับประกันประสิทธิภำพกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  

อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อรับประกันประสิทธิภำพในส่วนของกำรด ำเนินมำตรกำรคุ้มครองรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วน

บุคคลของท่ำน  

บริษัทได้แต่งตั้งคณะท ำงำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกำรเฉพำะซึ่งจะท ำหน้ำที่หลักในกำรติดตำม ตรวจสอบ และ

ก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทมีกำรจัดกำรและด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมำย

โดยเฉพำะตำมกรอบที่ระบุไว้ในนโยบำยนี้ ทั้งนี้ หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดเก่ียวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

สิทธิของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทได้ ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้  

2. แหล่งข้อมูลหลักที่บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เอาประกันภัย 

โดยหลัก บริษัทจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผู้เอำประกันภัยจำก 6 แหล่ง ได้แก่  

 บริษัทอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวโดยตรงมำจำกท่ำนผู้เอำประกันภัยผ่ำนกำรลงทะเบียน กำรกรอก 
ใบสมัครเอำประกันภัย หรือกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้แก่บริษัทระหว่ำงขั้นตอนกำรติดต่อ และกำรท ำ
สัญญำกรมธรรม์ รวมถึงข้อมูลธุรกรรมกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนอ่ืนๆ ที่บริษัทอำจได้รับโดยตรงจำกท่ำนผู้เอำประกันภัย
ผ่ำนรูปแบบกำรติดต่อต่ำงๆ ซึ่งอำจรวมถึงกำรใช้ Application SMKSpeed เพื่อกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 

 บริษัทอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยจำกนำยหน้ำหรือตัวแทนประกันภัยหรือพันธมิตรทำงธุรกิจ
ของบริษัทที่ท่ำนติดต่อและประสำนงำนเพื่อกำรสมัครเอำประกันภัยกับบริษัท  

 บริษัทหรือต้นสังกัดของท่ำนผู้เอำประกันภัย (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ผู้ร่วมธุรกิจของท่ำน ผู้ปกครองหรือผู้แทน 
โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้เอำประกันภัยที่เป็นผู้เยำว์ เป็นต้น) ซึ่งอำจจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผู้เอำประกันภัยมำให้
บริษัท เพื่อกำรพิจำรณำจัดท ำกรมธรรม์ในนำมของบริษัท (เช่น กรณีที่บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมกำรหรือตัวแทน 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทดังกล่ำวเพื่อกำรจัดท ำสัญญำระหว่ำงบริษัทและบริษัทผู้เอำประกันภัยดังกล่ำว) หรือกำรที่บุคคลอ่ืน
ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในสังกัดเพื่อกำรจัดท ำประกันภัยของแต่ละท่ำนในฐำนะผู้รับประโยชน์หรือผู้ได้รับกำรคุ้มครอง
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย (เช่น กำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรจัดท ำประกันภัยกลุ่ม หรือกำรที่ผู้ปกครองส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เยำว์ที่อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองมำเพื่อจัดท ำประกันภัยและแทนผู้เยำว์ดังกล่ำว เป็นต้น) ซึ่งหำกเป็นกรณีดังกล่ำว เมื่อบริษัทหรือ
ต้นสังกัดของท่ำนให้ข้อมูลมำ บุคคลดังกล่ำวต้องให้กำรรับประกันแก่บริษัทว่ำได้รับสิทธิหรือควำมยินยอมมำจำกท่ำนเจ้ำของ
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ข้อมูลโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ (แต่ไม่เป็นภำระหน้ำที่) ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสิทธิกำรเปิดเผย
ดังกล่ำว 

 แหล่งข้อมูลสำธำรณะภำยใต้กำรคุ้มครองดูแลของหน่วยงำนรำชกำรหรือผู้ให้บริกำรฐำนข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ  

ซึ่งบริษัทอำจด ำเนินกำรส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปในกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อกำรยืนยันตัวตนและ  

กำรประเมินควำมเสี่ยงต่ำงๆ ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะภำยใต้กรอบกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

กฎหมำยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ และกฎหมำยกำรประกันวินำศภัย เป็นต้น 

 ผู้ให้บริกำรภำยนอกที่บริษัทอำจว่ำจ้ำงเพื่อให้ด ำเนินกระบวนกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรติดต่อประสำนงำนกับ  

ผู้เอำประกันภัย กำรประเมินกำรคุ้มครองกำรค ำนวณค่ำสินไหมทดแทนต่ำงๆ เช่น ผู้ให้บริกำรส ำรวจควำมเสียหำยหรือส ำรวจ

ทรัพย์สิน (Surveyor) รวมถึงผู้ให้บริกำรที่ท่ำนผู้เอำประกันภัยอำจติดต่อเพื่อใช้บริกำรและมีจุดประสงค์จะเรียกค่ำสินไหม

ทดแทนคืน เช่น สถำนพยำบำล หรืออู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งอำจเป็นส่วนที่บริษัทอำจติดต่อประสำนงำนกับผู้ให้บริกำร

ดังกล่ำวเหล่ำนั้นเพื่อขอข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมภำยใต้กรอบควำมจ ำ เป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กรมธรรม์ของบริษัท 

ให้แก่ผู้เอำประกันภัยโดยตรง และ 

 เครือข่ำยโฆษณำ ผู้ให้บริกำรวิเครำะห์ข้อมูล และผู้ให้บริกำรค้นหำข้อมูลอำจจัดส่งข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตน

หรือไม่ได้ระบุตัวตนเกี่ยวกับท่ำนให้กับบริษัท โดยข้อมูลเหล่ำนี้อำจจะถูกใช้ในกำรยืนยันข้อมูลที่ท่ำนผู้เอำประกันภัยให้ไว ้

กับบริษัทในภำยหลัง  

3. รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผู้ติดต่อบริษัท  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่บริษัทเก็บจำกผู้เข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

เมื่อท่ำนเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทอำจด ำเนินกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบำงส่วนของท่ำน
เพื่อประโยชน์ในกำร (1) ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมำะสมกับผู้เอำประกันภัยต่ำงๆ ได้มำกข้ึนและ (2) ป้องกันและหลีกเลี่ยง รวมถึง
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่บริษัทอำจมีจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่ำน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีกำรจัดเก็บ 
โดยอัตโนมัติ ได้แก่ ข้อมูลดังต่อไปนี้. 

 ข้อมูลแหล่งที่ตั้ง รวมถึง IP address และ/หรือ domain name ของท่ำน และหน้ำเพจอ่ืนๆ ที่ท่ำนส่งมำหำเรำ 
ข้อมูลกำรเข้ำสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชั่นเบรำว์เซอร์ กำรตั้งค่ำเขตเวลำ ประเภทและเวอร์ชั่นเบรำว์เซอร์ปลั๊กอิน
ระบบปฏิบัติกำรและแพล็ตฟอร์มของท่ำน และ 

 ข้อมูล Cookies ซึ่งหมำยถึง text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้เอำประกันภัยเพื่อให้บริษัทจัดเก็บรำยละเอียด

ข้อมูล รวมถึงบันทึกกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เอำประกันภัย โดยบริษัทมีควำมจ ำเป็น 

ต้องใช้ Cookies หลำยประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่ำงกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้  
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1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็น Cookies ประเภทที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกต่อกำรท ำงำนของเว็บไซต์

และกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึงและปลอดภัย  

2. Functionality Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ท ำหน้ำที่จดจ ำสิ่งที่ผู้เอำประกันภัยเลือกหรือตั้งค่ำบนเว็บไซต์ 

เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภำษำ ฟ้อนต์ และรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลต่ำงๆ ที่ตรงควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลให้แก่ผู้เอำประกันภัย 

ได้มำกข้ึนตำมกำรตั้งค่ำที่เลือกไว้  

3. Performance Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ท ำหน้ำที่ประเมินประสิทธิภำพในกำรท ำงำนแต่ละส่วน 

ของเว็บไซต์ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่ำวอำจด ำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรภำยนอกที่จะท ำหน้ำที่ให้บริกำรประเมินวิเครำะห์กำรท ำงำน 

ของบริษัท และ  

4. Advertising Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ท ำหน้ำที่ในกำรจดจ ำสิ่งที่ท่ำนเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะกำรใช้

เว็บไซต์ของผู้เอำประกันภัยเพื่อน ำเสนอสินค้ำหรือบริกำรที่เกี่ยวข้องและตรงกับควำมสนใจของผู้เอำประกันภัย ทั้งนี้ ข้อมูล

ดังกล่ำวอำจด ำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรภำยนอกที่จะท ำหน้ำที่ให้บริกำรให้แก่บริษัท  

ส ำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น บริษัทขอชี้แจงให้ท่ำนผู้ เอำประกันภัยทรำบว่ำ 

ทำงบริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้ Cookies ดังกล่ำวเพื่อกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ หำกบริษัทไม่ใช้ 

Cookies ประเภทดังกล่ำว บริษัทย่อมไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เอำประกันภัยได้และในส่วนของ Cookies ประเภทอ่ืนนั้น 

หำกได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนให้บริษัทใชแ้ต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่ำว บริษัทจะใช้ Cookies ดังกล่ำวเพื่อจุดประสงค์

เฉพำะที่ได้ระบุไว้ส ำหรับ Cookies แต่ละประเภท 

แม้ว่ำกำรใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในกำรเสริมประสทิธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรท ำงำนของเว็บไซตแ์ก่ท่ำนผูเ้อำ
ประกันภัย  แต่หำกผู้ เอำประกันภัยต้องกำรลบท่ำนสำมำรถลบกำรตั้ งค่ ำ Cookies บน Browser ของตนเองได้   
อย่ำงไรก็ตำม ผู้เอำประกันภัยต้องรับทรำบและยอมรับว่ำกำรลบกำรตั้งค่ำดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนให้บริกำรของเว็บไซต์ได้ในบำงส่วน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่บริษัทเก็บจากผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลจากบริษัท  

ในกรณีที่ท่ำนติดต่อสอบถำมเข้ำมำยังบริษัทผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อต่ำงๆ เช่น ทำงโทรศัพท์ ทำงช่องทำง Social 
Media ต่ำงๆ หรือผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทย่อมมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ พร้อมกับกำรตอบค ำขอควำมช่วยเหลือของท่ำน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวไว้
ตรำบเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่ำว ทั้งนี้ หำกท่ำนให้ควำมยินยอมแก่บริษัทในกำรติดต่อกลับเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 
อ่ืนๆ บริษัทจะเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อประโยชน์กำรประชำสัมพันธ์เพิ่มเติมนั้นจนกว่ำท่ำนจะถอน
ควำมยินยอมดังกล่ำว  

นอกจำกนี้ เพื่อรับประกันคุณภำพกำรให้บริกำรทำงโทรศัพท์ของ Call Center และเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกรณี 
เกิดข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งที่อำจมีระหว่ำงบริษัท และท่ำน ระหว่ำงกำรให้บริกำร บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรบันทึกเสียง 
กำรสนทนำระหว่ำงท่ำนและพนักงำนผู้ให้บริกำรของบริษัทไว้เป็นระยะเวลำ 5 ปี เพื่อจุดประสงค์ในกำรรักษำประโยชน์อันชอบ
ด้วยกฎหมำยของบริษัทที่อำจมีภำยใต้วัตถุประสงค์ดังกล่ำว  
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4. รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยในกระบวนการสมัครเอาประกันและการจัดท า

ผลิตกรมธรรม์รวมถึงการสลักหลังแก้ไขกรมธรรม์ดังกล่าว 

เมื่อท่ำนประสงค์จะสมัครเอำประกันภัยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและติดต่อเพื่อเอำประกันภัยต่ำงๆ ที่บริษัทแจ้งให้
ท่ำนทรำบว่ำบริษัมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และอำจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมรำยละเอียดภำยใต้ข้อ 4. ของ
ประกำศฉบับนี้เพื่อ  

(1) กำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้เอำประกันภัยที่สมัครเอำประกันกับบริษัทรวมถึงกำรก ำหนดเงื่อนไขกรมธรรม์ (เช่น
กำรคุ้มครองและเบี้ยประกัน)  

(2) กำรผลิตกรมธรรม์ตำมเงื่อนไขที่บริษัทพิจำรณำว่ำเหมำะสม  
(3) กำรติดตำมจัดเก็บเบี้ยประกันภัยที่ท่ำนต้องช ำระภำยใต้กรมธรรม์ที่ได้จัดท ำขึ้นนั้น และ/หรือ  
(4) กำรแก้ไขสลักหลังกรมธรรม์ให้ตำมค ำขอของผู้เอำประกันภัยที่ส่งมำยังบริษัท  

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคลที่บริษัทจ ำเป็นต้องประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุไว้ดังกล่ำว มีดังนี้ 

 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับท่ำน ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สัญชำติ และเพศ และอำจหมำยถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจหรือตัวแทนของบริษัทผู้สมัครเป็นผู้เอำประกันภัย 

 ข้อมูลกำรติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ปัจจุบัน 

 ข้อมูลเอกสำรแสดงตนของท่ำน ได้แก่ ข้อมูลบัตรประจ ำตัวประชำชน ซึ่งรวมถึงส ำเนำบัตรประชำชน เลขบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 

 รำยละเอียดข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องทำงทะเบียนของทรัพย์สินที่ท่ำนผู้เอำประกันภัยจะเอำประกัน (กรณีกำร
ประกันภัยทรัพย์สิน เช่น ประกันวินำศภัย หรือประกันรถยนต์ เป็นต้น) ซึ่งอำจรวมข้อมูลที่อำจสำมำรถระบุตัวตนของ
ท่ำนผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น สมุดทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนบ้ำน 
หรือทะเบียนทรัพย์สินต่ำงๆ เป็นต้น 

 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวในกรณีที่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน ได้แก่ ข้อมูลสุขภำพ หรือข้อมูลประวัติอำชญำกรรม
ของผู้ เอำประกันภัยโดยอำจเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในแบบถ้อยแถลง 
ในใบสมัครเอำประกันภัย หรืออำจเป็นข้อมูลในส่วนที่บริษัทอำจได้รับจำกแหล่งข้อมูลอ่ืนที่น่ำเชื่อถือ  เช่น หน่วยงำน
รำชกำร หรือสถำนพยำบำลที่ท่ำนได้ระบุหรือแจ้งให้บริษัททรำบ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่ำวนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำ กำรประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งและเกี่ยวข้องโดยตรงส ำหรับกำรเข้ำท ำสัญญำประกันภัยและกำรก ำหนดเงื่อนไข  
กำรให้กำรคุ้มครองสินไหมทดแทนภำยใต้กรมธรรม์และมีควำมส ำคัญต่อกำรให้กำรคุ้มครองภำยใต้กรมธรรม์และควำมสัมพันธ์  
ที่บริษัทมีกับท่ำนผู้เอำประกันภัย ดังนั้น หำกผู้เอำประกันภัยไม่ให้ควำมยินยอมแก่บริษัทในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ดังกล่ำว บริษัทอำจสงวนสิทธิในกำรให้กำรประกันภัย หรือให้กำรคุ้มครองแก่ท่ำน 

 ผลกำรตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผู้เอำประกันภัยกับฐำนข้อมูลผู้มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย หรือฐำนข้อมูลควำมเสี่ยงตำมกฎหมำยอ่ืนๆ ที่บริษัทมีหน้ำที่ต้อง
ตรวจสอบและสอบทำนข้อมูลของท่ำนภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
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 ข้อมูลกำรช ำระเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชีธนำคำร บัตรเครดิต หรือเซ็ค พร้อมทั้งข้อมูลเอกสำร หลักฐำนยืนยัน  
กำรช ำระเงินที่อำจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับในระหว่ำงกำรสมัครเอำประกันภัยนี้จะถูกเก็บ รวบรวม ใช้ รวมถึงเปิดเผยให้แก่

หน่วยงำนรำชกำรภำยใต้กฎหมำยและภำยใต้กรอบอ ำนำจของหน่วยงำนรัฐดังกล่ำวบนพื้นฐำนที่จ ำเป็นภำยใต้วัตถุประสงค์หลัก
ดังนี้ 

1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในฐำนะสถำบันกำรเงินภำยใต้ก ำกับกฎหมำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎระเบียบของหน่วยงำนก ำกับดูแลของบริษัทในกำรตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้เอำ
ประกันภัยก่อนกำรเริ่มต้นด ำเนินธุรกรรมใดๆ กับผู้เอำประกันภัยเพื่อกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่บริษัทมีดังกล่ำว 
บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวของผู้เอำประกันภัยภำยใต้จุดประสงค์กำรยืนยันตัวตนของท่ำน 
รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยใต้กรอบที่กฎหมำยก ำหนดโดยบริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
จุดประสงค์ดังกล่ำวที่ระบุไว้อีกเป็นระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

นอกจำกนี้ บริษัทย่อมมีหน้ำที่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยบัญชีและประมวลรัษฎำกรในกำรจัดท ำบัญชีและ  
เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังกล่ำวบริษัทย่อมมีควำมจ ำเป็นในกำรเก็บ 
รวบรวมและเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยที่ช ำระค่ำเบี้ยประกันภำยใต้กรมธรรม์ต่ำงๆ ไว้ตำมก ำหนด
ระยะเวลำที่กฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนดไว้ 

2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำกำรประกันภัยนี้ บริษัทมี
วัตถุประสงค์ควำมจ ำเป็นในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

1. เพื่อกำรพิจำรณำและประเมินคุณสมบัติของผู้เอำประกันภัยที่สมัครเอำประกันของบริษัทให้เป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรรับประกันที่บริษัทอำจก ำหนดขึ้นด้วยดุลพินิจฝ่ำยเดียวของบริษัท โดยบริษัทอำจด ำเนินกำรตรวจสอบด้วยตนเอง
หรืออำจมีกำรส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยไปเพื่อกำรยืนยันกับแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่ระบุไว้ข้ำงต้นในข้อ 2. 
ของนโยบำยฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ  
ผู้เอำประกันภัยนั้นเพื่อพิจำรณำเบื้องต้นว่ำจะรับประกันให้แก่ผู้เอำประกันภัยที่สมัครเข้ำมำหรือไม่  

2. เพื่อกำรผลิตและจัดส่งกรมธรรม์ตำมเงื่อนไขที่บริษัทและผู้เอำประกันภัยอำจตกลงกัน และอำจรวมถึง 

กำรสลักหลังแก้ไขกรมธรรม์ตำมที่ผู้เอำประกันภัยอำจแจ้งแก้ไขมำยังบริษัท  

3. เพื่อกำรติดตำมทวงถำมและแจ้งเตือนกำรจัดเก็บเบี้ยประกันภัยที่บริษัทมีสิทธิภำยใต้กรมธรรม์ และในกรณีที่
ผู้เอำประกันภัยผิดนัดช ำระค่ำเบี้ยประกันภัย บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยดังกล่ำว
เพื่อกำรด ำเนินคดีหรือกำรเรียกร้องทำงกฎหมำยที่บริษัทอำจมีต่อผู้เอำประกันภัย เป็นระยะเวลำที่เหมำะสมและจ ำเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว  

4. เพื่อกำรติดตำมและติดต่อผู้เอำประกันภัยระหว่ำงระยะเวลำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกำรแจ้งเตือน 
เมื่อใกล้ครบระยะเวลำกำรประกันภัย กำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกกำรสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลต่ำงๆ
ระหว่ำงกระบวนกำรสลักหลังกรมธรรม์ และกำรสอบถำมควำมพึงพอใจในระหว่ำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของบริษัท 
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5. เพื่อกำรส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูส่วนบุคลลของผู้เอำประกันภัยให้แก่ผู้ให้บริกำรภำยนอกอ่ืนๆ ที่บริษัท 
อำจว่ำจ้ำงหรือท ำสัญญำเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวด ำเนินกำรให้บริกำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกรมธรรม์ให้แก่  
ผู้เอำประกันภัย รวมถึงเพื่อกำรส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อประเภทต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขที่บริษทั
อำจก ำหนดและพิจำรณำ  

5. รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการเรียกค่าสินไหมทดแทนชดเชย ระหว่างผู้เอาประกันภัยและ

บริษัท  

ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนชดเชยระหว่ำงผู้เอำประกันภัยและบริษัท  

ในกรณีที่ท่ำนผู้เอำประกันภัยเรียกค่ำสินไหมทดแทนภำยใต้สัญญำกรมธรรม์ ซึ่งระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเรียกร้อง 

ค่ำสินไหมทดแทนของผู้เอำประกันภัยนั้น บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้และเก็บรักษำ และอำจได้รับข้อมูล 

ส่วนบุคคลของท่ำนเพิ่มเติมจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น โรงพยำบำลหรือผู้ให้บริกำรในกำรส ำรวจตรวจสอบและประเมินทรัพย์สิน 

หรืออู่ซ่อมหรือผู้ให้บริกำรซ่อมแซมทั้งภำยในและภำยนอกสังกัดของบริษัท  

ทั้งนี้ ข้อมูลที่บริษัทจ ำเป็นต้องรวบรวมจำกท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำวจะเป็นข้อมูลที่บริษัทอำจเก็บรวบรวมเพิ่มเตมิ

จำกข้อมูลส่วนบุคคลเดิมที่บริษัทอำจได้รับจำกกระบวนกำรรับประกันภัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลรำยละเอียดกำรเรียกร้องสินไหม

ทดแทนที่ท่ำนอำจเรียกร้อง เช่น รำยละเอียดควำมเสียหำย รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและกำรรักษำพยำบำลต่ำงๆ ที่อำจจ ำเป็นและ

เกี่ยวข้องกับกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ทั้งนี้ กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน  

   อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เนื่ องจำก

ข้อมูลดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรประเมินค่ำสินไหมทดแทนที่ท่ำนจะได้รับ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับในระหว่ำงกำรด ำเนินธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำง ผู้เอำประกันภัยและบริษัท  

จะถูกเก็บ รวบรวม ใช้บนพื้นฐำนที่จ ำเป็นภำยใต้วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน บริษัทจ ำเป็นจัดท ำเอกสำรบัญชีและ  

เพื่อด ำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรเก็บ รวมรวบ และรำยงำนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัย 

เพื่อประโยชน์กำรจัดท ำบัญชีและกำรจัดกำรภำษีดังกล่ำว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ดังกล่ำวนั้น บริษัทจะเก็บ

รักษำข้อมูลส่วนบุคคลกำรท ำธุรกรรมของท่ำนไว้ตลอดระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการ ภำยใต้กรมธรรม์ของบริษัท บริษัทย่อมมีหน้ำที่ตำมกรมธรรม์
ดังกล่ำวในกำรให้บริกำรสิทธิเรียกค่ำสินไหมทดแทนและในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวบริษัทย่อมมีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำข้อมูล
กำรเรียกร้องค่ำสินไหมที่ผู้เอำประกันภัยจัดส่งมำ ซึ่งอำจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยดังกล่ำว ด้วยจุดประสงค์ใน
กำรประเมินยืนยันสิทธิของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนภำยใต้เงื่อนไขและข้อก ำหนดของกรมธรรม์ และ
กำรเบิกช ำระค่ำสินไหมทดแทนตำมที่เรียกร้องให้แก่ผู้เอำประกันภัย 

ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกรมธรรม์นั้น บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บ
รักษำและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังกล่ำวตลอดระยะเวลำประกันภัยและกรมธรรม์ที่ท่ำนอำจมีกับบริษัท  
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ทั้งนี้ ส ำหรับข้อมูลของผู้เอำประกันภัยนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บรักษำข้อมูลของท่ำนในลักษณะ 
ที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนต่อไปเพื่อประโยชน์ในกำรท ำสถิติและกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมถึงกำรให้บริกำรต่ำงๆ 
ในภำพรวมของบริษัทต่อไป 

 เพื่อการปกป้องประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยไม่กระทบสิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูล 

บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรภำยใต้กรมธรรม์

โดยตรงในกรณีดังต่อไปนี้  

1. เพื่อเตรียมกำรปกป้องสิทธิที่บริษัทอำจมีภำยใต้กฎหมำยในขั้นตอนกำรด ำเนินคดีหรือกำรป้องกันกำรทุจริต

ต่ำงๆ ในระบบกำรประกันภัยต่อท่ำนในฐำนะผู้เอำประกันภัยและ/หรือคู่กรณีที่บริษัทจะรับช่วงสิทธิจำกผู้เอำประกันภัย 

ในกำรเรียกร้องคืนค่ำสินไหมทดแทนที่บริษัทอำจจ่ำยให้แก่ท่ ำนในกระบวนกำรด ำเนินคดีต่ำงๆ ซึ่งในกรณีของคู่กรณี  

ท่ำนในฐำนะผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่ต้องให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนแก่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุดังกล่ำว  

บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 ปีหรือเท่ำที่จ ำเป็นตำมควำมเหมำะสม

เพื่อให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรปกป้องต่อสู้สิทธิดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. เพื่อกำรพิจำรณำวำงแผนกำรปรับปรุงสินค้ำ ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทให้เหมำะสมและตรงกับ 

ควำมต้องกำรของผู้เอำประกันภัยทั่วไปได้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน และ  

3. เพื่อกำรปรับปรุงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนผู้เอำประกันภัยและบริษัท ผ่ำนกำรฝึกอบรมพนักงำน 

และกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เอำประกันภัย  

4. เพื่อกำรติดตำมและแก้ไขกรณีมีข้องร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

 เมื่อท่านให้ความยินยอม บริษัทอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อกำรท ำกำรตลำดและสื่อสำร

ประชำสัมพันธ์ โปรโมชั่น และข่ำวสำรอ่ืนๆ ที่ท่ำนอำจให้ควำมสนใจนอกเหนือจำกขอบเขตกำรใช้สิทธิภำยใต้กรมธรรม์ของท่ำน 

รวมถึงกำรใช้ Cookies บำงประเภทเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์แก่ท่ำนตำมวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้  

ทั้งนี้ กรณีกำรขอควำมยินยอมของผู้เอำประกันภัยที่เป็นผู้เยำว์ บริษัท จะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมดังกล่ำว 

โดยถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด โดยเฉพำะจะด ำเนินกำรโดยรับประกันกำรได้รับควำมยินยอมและยอมรับ  

จำกผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม  

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เอาประกันภัย  

บริษัทรับประกันว่ำจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้เอำประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่กำรส่งต่อ
เปิดเผยให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 

 ต้นสังกัดผู้ซื้อประกันให้แก่ท่านหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ท่านได้ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์  เนื่องจำกกรมธรรม์

ดังกล่ำวอำจได้รับกำรซื้อให้แทนโดยต้นสังกัดของท่ำน เช่น กรณีที่บริษัทซื้อประกันกลุ่มให้แก่พนักงำนในบริษัท เป็นต้น บริษัท

จะแจ้งรำยละเอียดกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนที่ท่ำนผู้เอำประกันภัยในฐำนะพนักงำนใช้ตลอดระยะเวลำประกันให้ต้นสังกัด 

ในฐำนะคู่สัญญำภำยใต้สัญญำซื้อขำยและให้บริกำรกับบริษัททรำบตำมแต่ละระยะเวลำ และเนื่องจำกในท้ำยที่สุดหำกเกิดกรณี

ที่บริษัทต้องจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัยย่อมจะ
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ถูกเปิดเผยและส่งต่อให้แก่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ดังกล่ำวเพื่ออ้ำงอิงในกำรรับสิทธิต่ำงๆ ที่ตนอำจมีภำยใต้กรมธรรม์นั้น  

อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะด ำเนินกำรภำยใต้ข้อจ ำกัดสิทธิของแต่ละกลุ่มผู้เอำ

ประกันภัยตำมกรมธรรม์ที่บริษัทก ำหนด และจะด ำเนินกำรบนพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับแต่ละกลุ่ม (Need to Know Basis) 

รวมถึงในบำงกรณีบริษัทจะให้สิทธิแก่เจ้ำของข้อมูลในกำรก ำหนดตั้งค่ำก ำหนดสิทธิกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังกล่ำว

ให้แก่ผู้เอำประกันภัยกลุ่มอื่นได้โดยอิสระ 

 บุคคลภายนอกที่มีสัญญาระหว่างกันกับบริษัท  ที่บริษัทได้ลงนำมท ำสัญญำกับบุคคลภำยนอกดังกล่ำว 

เพื่อกำรให้บริกำรต่ำงๆ ที่อำจจ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องในส่วนของกำรให้บริกำรประกันภัยแก่ผู้เอำประกันภัย ได้แก่ แต่ไม่จ ำกัด

เพียงผู้ให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ผู้ให้บริกำรกำรช ำระเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้รับประกันภัยต่อ และอำจรวมถึง

แต่ไม่จ ำกัดเพียงบริษัทหุ้นส่วนทำงธุรกิจ ที่ปรึกษำเฉพำะทำงที่ท ำสัญญำกับบริษัทเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 

กฎหมำย ภำษี กำรก ำกับดูแลกำรวิเครำะห์ กำรค้นคว้ำวิจัย หรือบริกำรอ่ืนๆ ผู้ให้บริกำรประสำนงำนกำรเรียกร้องค่ำสินไหม

ทดแทนเช่น IPA และ TPA ผู้ให้บริกำรซ่อมบ ำรุงส ำรวจควำมเสียหำยและสภำพทรัพย์สิน ผู้ให้บริกำรขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริกำร

รักษำพยำบำล โดยผู้ให้บริกำรภำยนอกบำงส่วนอำจจดทะเบียนจัดตั้งและด ำเนินกำรประกอบกิจกำรอยู่นอกปร ะเทศ  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะก ำหนดมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม  

ผ่ำนกำรจัดท ำมำตรกำรในกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรจัดท ำสัญญำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จ ำกัดขอบเขต

จุดประสงค์กำรเปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวบนพื้นฐำนที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 

 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล ที่บริษัทอำจมีหน้ำที่ภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงค ำสั่งของหน่วยงำนรำชกำร โดยเฉพำะส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

 เมื่อท่านให้ความยินยอม บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นที่ท่ำนอำจก ำหนดให้ควำมยินยอม 

7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับผลประโยชน์  

บริษัทอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะข้อมูลกำรยืนยันตัวตนและข้อมูลกำรติดต่อของผู้รับผลประโยชน์จำกผู้เอำ

ประกันภัยซึ่งระบุรำยละเอียดดังกล่ำวให้แก่บริษัท โดยในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยส่งข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บริษัท  บริษัทจะถือว่ำ

ท่ำนเจ้ำของข้อมูลได้ให้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยแก่ผู้เอำประกันภัยในกำรส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวแล้ว ทั้งนี้ 

บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับผลประโยชน์โดยเฉพำะ  

(1) เพื่อกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ในกำรเก็บข้อมูลและรำยละเอียดกำรช ำค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ในกรณี

ที่เกี่ยวข้องภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรช ำระค่ำสินไหม

ทดแทนดังกล่ำวไว้ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้  



 

Page 10 of 12 

 

(2) เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะบริษัทประกันภัยที่อำจมีโดยตรงต่อท่ำนในฐำนะผู้รับผลประโยชน์ภำยใต้กรมธรรม์ 

ที่ เกี่ยวข้องซึ่งผู้ เอำประกันภัยได้ตกลงด ำเนินกำรกับบริษัท ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมู ลของท่ำนในกำรยืนยันตัวตนในกำร 

รับผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องเป็นหลัก และ  

(3) เพื่อกำรปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยอื่นๆ ที่บริษัทอำจมีต่อท่ำนในฐำนะผู้รับผลประโยชน์ บริษัทจะด ำเนินกำร

ประมวลผลและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผู้รับผลประโยชน์ไว้ตลอดระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์  

ที่ระบุไว้ข้ำงต้นโดยเฉพำะตลอดระยะเวลำประกันในกรมธรรม์หรือตลอดระยะเวลำอำยุควำมกรณีเกิดข้อร้องเรียนระหว่ำงกัน  

8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่กรณีของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ ผู้ เอำประกันภัยของบริษัทอำจมีคู่กรณีที่จ ำ เป็นต้องติดต่อเพื่ อกำรเรียกร้องหรือเพื่อกำรชดใช้ 

ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณีดังกล่ำว ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นในลักษณะใดบริษัทในฐำนะบริษัทประกันภัยย่อมมีควำมจ ำเป็นในกำร

เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลกำรติดต่อรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนระหว่ำงกันโดยข้อมูลบำงส่วนอำจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยเฉพำะข้อมูลสุขภำพ 

กำรรักษำพยำบำลต่ำงๆ ซึ่งบริษัทจะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทมีเจตนำแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงควำมจ ำเป็น  กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่กรณีดังกล่ำวว่ำ  

บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่กรณีโดยเฉพำะ  

(1) เพื่อกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ในกำรเก็บข้อมูลและรำยละเอียดกำรช ำระค่ำสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณีในกรณีที่

เก่ียวข้องภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องซึ่ง บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรช ำระค่ำสินไหมทดแทน

ดังกล่ำวไว้ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้  

(2) เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะบริษัทประกันภัยที่อำจมีโดยตรงต่อท่ำนในฐำนะคู่กรณีในกำรชดเชยค่ำเสียหำยหรือ

ค่ำสินไหมทดแทนที่คู่กรณีอำจมีสิทธิได้รับภำยใต้กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้เอำประกันภัยได้ตกลงด ำเนินกำรกับบริษัท ซึ่งบริษัท

จะใช้ข้อมูลของท่ำนในกำรยืนยันตัวตนเพื่อกำรรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและกำรยืนยันพิจำรณำควำมเหมำะสมในส่วนของ

จ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนที่คู่กรณีอำจเรียกร้องเป็นหลักและ  

(3) เพื่อกำรรับช่วงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยที่บริษัทอำจมีต่อท่ำนในฐำนะคู่กรณีซึ่ง บริษัทได้สวมสิทธิและรับช่วงสิทธิ

ในกำรร้องเรียนและบังคับคดีต่อจำกผู้เอำประกันภัยโดย บริษัทจะด ำเนินกำรประมวลผลและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน

ฐำนะคู่กรณีไว้ตลอดระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้ำงต้นโดยเฉพำะตลอดระยะเวลำประกัน  

ในกรมธรรม์หรือตลอดระยะเวลำอำยุควำมที่เก่ียวข้อง 
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9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรปกป้องควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่สุดส ำหรับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทตกลงเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตรำบเท่ำที่บริษัทยังมีควำมจ ำเป็นต่ำงๆ ตำมที่ระบุวัตถุประสงค์ไว้ในสถำนที่จัดเก็บที่ปลอดภัย และ
บริษัทจะใช้มำตรกำรที่จ ำเป็นในกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้จำกกำรถูกน ำไปใช้ในทำงที่ผิด สูญหำย เข้ำถึง โดยมิได้รับ
อนุญำต ดัดแปลง ต่อเติม หรือเปิดเผย 

บริษัทได้ก ำหนดแนวปฏิบัติภำยในเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ข้อมู ลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล 
ส่วนบุคคลเพื่อรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีกำรทบทวนมำตรกำรดังกล่ำวเป็นระยะ  
เพื่อควำมเหมำะสมตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรมและให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งนี้มำตรกำรดังกล่ำวอำจรวมถึง
มำตรกำร ดังนี้ 

 กำรเก็บและใช้ข้อมูลในลักษณะนิรนำม (Anonymization) ให้ได้มำกที่สุด โดยจะมีกำรแยกส่วนของข้อมูลที่

สำมำรถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลออกจำกข้อมูลส่วนอ่ืนเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรที่บุคคลซึ่ง

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถด ำเนินกำรระบุตัวตนของเจ้ำของข้อมูลได้ 

 กระบวนกำรเข้ำรหัสข้อมูล (ถ้ำจ ำเป็น) และกำรจ ำกัดขอบเขตของผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลทั้งทำงด้ำนกำยภำพและ

ระบบ โดยต้องมีระบบในกำรบันทึกเพื่อกำรตรวจสอบกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว 

 กระบวนกำรในกำรติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงในกำรถูกโจมตีเพื่อกำรขโมยหรือเข้ำถึงข้อมูล 

ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำตโดยบริษัทจะก ำหนดกำรตั้งค่ำและด ำเนินกำรตรวจสอบระบบอย่ำงเป็นปกติและเหมำะสม  

พร้อมทั้งก ำหนดแผนในกำรด ำเนินกำรฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆขึ้นซึ่งรวมถึงกระบวนกำรในกำรรำยงำนคณะกรรมกำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภำยใต้กรอบระยะเวลำที่เหมำะสมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 กรณีของกำรแลกเปลี่ยน ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภำยนอก บริษัทก ำหนดกำรท ำข้อตกลงระบุชัดเจน

เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรและมีระบบในกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ 

ที่ระบุไว้ดังกล่ำวพร้อมทั้งก ำหนดกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรกรณีเกิดเหตุละเมิดข้ึนอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีควำมจ ำเป็นตำมจุดประสงค์ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้อีกต่อไป บริษัทจะลบหรือท ำลำย

รำยละเอียดใดๆที่จะสำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได้หรือน ำข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ไปท ำลำยอย่ำงปลอดภัย  

10. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล  

บริษัทรับทรำบและเคำรพสิทธิตำมกฎหมำยของเจ้ำของข้อมูลทุกกลุ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ที่อยู่ในกำรควบคุมของบริษัท โดยบริษัทตกลงและรับประกันว่ำท่ำนสำมำรถใช้สิทธิต่ำงๆ ที่ท่ำนมีภำยใต้กฎหมำยได้ ดังต่อไปนี้ 

 สิทธิขอเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและ

ถูกต้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทอำจอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดภำยใต้กฎหมำยในกำรเปิดเผยหรือมอบส ำเนำข้อมูลดังกล่ำวให้แก่ท่ำน 

 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ ำนหรือใช้งำน

โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติรวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
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   สิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 สิทธิขอให้ลบหรือท ำลำยหรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้น  
หมดควำมจ ำเป็นหรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอม 

 สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่ำว
หมดควำมจ ำเป็น 

 สิทธิถอนควำมยินยอม ในกำรประมวลผลข้อมูลที่ผู้เอำประกันภัยเคยให้ไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

ผู้เอำประกันภัยสำมำรถติดต่อมำยังบริษัทเพื่อด ำเนินกำรขอใช้สิทธิข้ำงต้นได้ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อที่บริษัทได้
ก ำหนดไว้ และบริษัทจะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำค ำร้องของผู้เอำประกันภัยให้ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
ค ำร้องขอดังกล่ำว  

 
11. ข้อมูลการติดต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทยินดีรับค ำถำม ข้อร้องเรียน ควำมเห็น และค ำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยเฉพำะ

กำรใช้สิทธิในฐำนะเจ้ำของข้อมูลของท่ำนได้โดยท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัท ได้ตำมที่อยู่  

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 

เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก  

เขตบำงกะปิ  กทม. 10240  

Tel: 02-3787000 

กรณีที่ท่ำนต้องกำรใชส้ิทธิโดยเฉพำะหรือมีข้อมูลสอบถำมเป็นกำรเฉพำะอ่ืนๆ ท่ำนสำมำรถตดิต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษทั ไดท้ี่ 

คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

E-mail: DPOoffice@smk.co.th 

  


