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เรา กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“กรุงไทย-แอกซ่า”) ให้คํามัน่สญัญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็น

ส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง เอกสารซึ่งอ้างอิงท่านมาที่ นโยบายน้ี (เช่น กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน) จะแจ้ง

รายละเอียดของกรุงไทย-แอกซ่าซึ่งกําลังเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน และมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม กฎ หรือระเบียบใด ๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) สําหรับ

วตัถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี การอ้างอิงถึง “เรา” เป็นการกล่าวอ้างถึง กรุงไทย-แอกซ่า 

นอกจากน้ี บุคคลใด ๆ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อกระทําการแทนพวก

เขา ควรได้รบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีด้วย 

สําหรบัการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีชื่อในกรรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ท่านรบัทราบว่า

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นตามวตัถุประสงค์เพียงเท่าที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี และเราจะแจ้งให้

ท่านทราบเพิ่มเติมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น 

เราอาจจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ีอยู่เป็นระยะ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของรฐับาล เทคโนโลยีใหม่ หรือ 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลหรอืความเป็นส่วนตวั ท่านควรจะตรวจสอบหน้าเวบ็ไซต์ กรุงไทย-แอก

ซ่า อยู่เป็นระยะเพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัล่าสุดของเรา 
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1. หลกัการความเป็นส่วนตวั 

 
 
 
  

เมื่อเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทําใหแ้น่ใจว่าเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการความเป็นส่วนตัวที่กําหนดไว้ด้านล่างน้ี และจะเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านให้ปลอดภัย และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก 
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2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง 

• จากการกรอกแบบสอบถาม แบบฟอร์มการลงทะเบียนและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
• จากการกรอกแบบใหผ้ลตอบกลบัและแสดงความคดิเหน็ 

• เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้ารบับริการใด ๆ จากเรา 

• เมื่อท่านกรอกแบบสํารวจผ่านทางเว็บไซต์ของเรา 

• ผ่านใบเสนอราคาและใบคําขอเอาประกัน 

• ผ่านคุกกี้ 

• ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์กับท่าน ซึ่งอาจถูกบันทึกไว้ 

• เมื่อท่านให้รายละอียดข้อมูลของท่านกับเราไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ 

นอกจากน้ี เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึง 

• จากสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) และ 

• จากบุคคลภายนอก รวมถงึ 

o สมาชิกครอบครัวของท่าน กรณีที่ท่านอาจจะเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่านได้ 

o บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล 

o บุคคลภายนอกซึ่งช่วยเราในการตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

o บุคคลภายนอกอื่น ได้แก่ บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแบ่งประเภทของผูบ้รโิภคเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด 
เช่น ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาด และ 

o บุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลที่กรุงไทย-แอกซ่า อาจใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจในการรบัประกันภัย เบี้ย
ประกนัภยั และการเลอืกความเสีย่ง 

ในขณะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง โดยมีสองช่องทางหลักที่เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน คือจากการที่ท่านให้ข้อมูลแก่เราโดยตัวท่านเอง และจากการที่เราขอให้บุคคลหรือองค์กรอื่นแบ่งปัน
ข้อมูลของท่านแก่เรา ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้กับเราสามารถรวมถึงบทสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่ท่านเขียนไว้ในใบคําขอ 
หรือหากท่านเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ในที่สําหรบัให้แสดงความคิดเห็นของเรา นอกจากน้ี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจากบุคคลหรือองค์กรอื่น เช่น บุคคลกรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการทางเครดิต หรือจากการตรวจสอบฐานข้อมูล   
โปรดดูช่องทางที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้านล่างน้ี 
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3. เราเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสมัพันธ์ที่เรามีต่อท่าน ในกรณีที่มีชื่อบุคคลอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

ของท่าน เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลดังจะกล่าวด้านล่างน้ีอันเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นด้วยหากมีความเกี่ยวข้องกับการ

ประกนัภัยของท่าน 

ในกรณีท่ี กรุงไทย-แอกซ่า เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน 

ดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

o ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ อเีมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 

o ขอ้มูลบุคคลอื่นใดที่ระบุและมชีื่อในกรมธรรม์ของท่านและความสมัพนัธ์กบัท่านในฐานะผูถ้อืกรมธรรม์ 

o ขอ้มูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identification Information) เช่น วนั เดอืน ปีเกดิ เลขประจําตวับตัรประชาชน 

เลขหนังสอืเดนิทาง 

o ขอ้มูลทางการเงนิ (Financial Information) เช่น ขอ้มูลบญัชธีนาคาร ขอ้มูลบตัรเครดติ ขอ้มูล

เกี่ยวกบัการตรวจสอบสถานะทางการเงนิของท่าน 

o ขอ้มูลเกี่ยวกบักรมธรรม์ประกนัภัยของท่าน เช่น รายละเอยีดกรมธรรม์เดมิหรอืการเรียกรอ้งค่าสินไหม

ทดแทนตามกรมธรรม์เดมิ 

o ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่านและความเกี่ยวข้องในเรื่องอันเป็นเหตุในการ

เรยีกรอ้งดงักล่าว 

o ขอ้มูลที่ได้จากการใช้คุกกี้ 

o ขอ้มูลความสนใจทางการตลาดของท่าน (Marketing preferences) 

o ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชวีิตและสงัคมของท่าน (Lifestyle and social circumstance) ได้แก่ 

ความสนใจของท่าน เช่น ท่านเล่นกฬีาหรอืไม่ สถานะทางครอบครวั หรอืจํานวนผูท้ี่อยู่ในความดูแลของ

ท่าน 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่าน ขอ้มูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของ
ท่าน ขอ้มูลที่เราเก็บรวมรวมจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านให้ความสนใจ เช่น กรณีท่านมีความสนใจซื้อประกันภัย
รถยนต์หรือประกันภัยการเดินทาง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านขับ หรอืสถานที่ที่ท่านวางแผนจะเดินทาง
ไป และสําหรบัประกันสุขภาพ เราอาจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวตัิสุขภาพของท่านหรือบุคคลในครอบครวัของท่าน ในบาง
กรณี เราอาจขอและ/หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น เราอาจจําเป็นต้องเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพ
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดําเนินการให้แก่ท่านเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ
รายละเอียดคําพิพากษาของศาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวนการฉ้อโกง  เป็นต้น โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 
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• ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

o ขอ้มูลสุขภาพร่างกาย หรอืสุขภาพจติของท่าน ณ ปัจจุบนั หรอืในอดตีที่ผ่านมา 

o ขอ้มูลเกี่ยวกบัชวีติทางเพศ หรอืพฤตกิรรมทางเพศ เช่น สถานภาพสมรส 

o ขอ้มูลเกี่ยวกบัประวตัิอาชญากรรม รวมถงึประวตักิารถูกกล่าวหาว่ากระทําความผดิ การดําเนินคดี 

ผลการพิจารณาและโทษทางคดีอาญา (การตัดสินว่ากระทําความผิดอาชญากรรม การลงโทษ

เกี่ยวกบัการล้มละลายและทางด้านการเงนิอื่น ๆ ในอดตี เช่น คําพพิากษาของศาล) 
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4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

 

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการแตกต่างกันตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ

ย่อยด้านล่างน้ีสําหรบั กรุงไทย-แอกซ่า ในกรณีที่สามารถใช้ได้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เราจําเป็นต้องมีเหตุผลในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น 

ข้อมูลสุขภาพ หรือประวตัิอาชญากรรม (“ข้อมูลประเภทพิเศษ”) ซึ่งเรียกว่าฐานทางกฎหมาย ซึ่งเราได้กําหนดไว้ด้านล่างน้ี

สําหรบัเหตุผลหลักว่าทําไมเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกรณีที่เราอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน  

• การประมวลผลมีความจําเป็นในการจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยและบริการแก่ท่าน เช่น เพื่อการประเมินใบคําขอ

เอาประกันภัย และการจัดเตรียมให้ท่านเป็นผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้ รับผลประโยชน์ การบริหารจัดการกรมธรรม์

ประกันภัยหรือผลประโยชน์ของท่าน การใหบ้ริการที่เกี่ยวข้องทัง้หมด การให้ใบเสนอราคา การจดัการและชําระค่า

สินไหมทดแทน  และการติดต่อกับท่าน ในกรณีดังกล่าวน้ี หากท่านไม่ให้ข้อมูลของท่าน เราจะไม่สามารถเสนอ

ขายกรมธรรม์ประกันภัย หรอืดําเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้ 

• เราอาจใช้การเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาว์ (Cloud storage solutions) ในประเทศสงิคโปร์ที่ซึ่ง กรุงไทย-แอกซ่า มศีูนย์

เก็บขอ้มูลอยู่ หรอืบริษัทอื่นใดในกลุ่มแอกซ่าที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้น (ตามแต่กรณี) เพื่อทําให้แน่ใจว่าการ

ปฎิบัติการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและได้รับการพ ัฒนา ให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน 

• กรณีที่เรามีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคบัที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น เมื่อผู้กํากับดูแล

เรา ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย  สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้กํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดให้เรามีหน้าที่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการติดต่อใด ๆ  กับท่าน 

• กรณีที่เราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรอืการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เมื่อเราถูกฟ้องร้องคดี หรอืกรณีที่เราจะดําเนินการ

ฟ้องรอ้งคดี 

• กรณีที่เราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรอืเพื่อการปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบสวนการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัย การตรวจสอบข้อมูลเครดิตและ

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

โดยหลัก เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดให้กรมธรรม์ประกันภัยหรือผลประโยชน์แก่ท่าน และเพื่อการใหบ้ริการที่

เหมาะสมแก่ท่านตามสถานการณ์ของท่าน ดังนัน้ หากท่านมีปัญหาใด ๆ เราจะมีเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญที่

เหมาะสมไว้พร้อม และเราสามารถรายงานความคืบหน้าและจํานวนค่าสินไหมทดแทนของท่านได้อย่างรวดเร็ว และรักษา

ความปลอดภัยให้แก่ท่านจากการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัยได้   

อย่างไรก็ตาม มีหลายเหตุผลอื่น ๆ ว่าทําไมเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างว่าเราใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 
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• กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติ เราจะขอความยินยอมจากท่านเมื่อ

มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ข้อมูลสุขภาพ) หรือเมื่อ เราให้ข้อมูลทาง

การตลาดแก่ท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น) ซึ่งจะกระทําโดยชัดแจ้งเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านแก่เรา หากเราขอความยินยอมจากท่าน เราจะอธิบายเหตุผลความจําเป็นในการขอความยินยอม

ดังกล่าว หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านในบางกรณี เราจะไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ให้ท่านในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการ

บรกิารบางอย่างของเรา ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับบุคคลที่สามแก่เรา เราอาจจะ

ขอใหท้่านยืนยนัว่าบุคคลที่สามนัน้ได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อให้ท่านกระทําการแทนได้ 

• กรณีที่เรามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บ รักษา

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจของเรา ในขณะที่เราจะทําให้แน่ใจว่าความจําเป็นทางธุรกิจดังกล่าวจะไม่รบกวนสิทธิและ

เสรภีาพของท่าน และจะไม่ทําให้ท่านได้รบัความเสียหายใด ๆ 

• กรณีที่เราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ขอ้มูลสุขภาพ เน่ืองจากมีความจําเป็นใน

การป้องกันหรอืระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรอืสุขภาพของท่าน  
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ท่านสามารถดรูายละเอียดฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 
 

 วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม 

- ท าไมเราต้องการข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวมและประมวลผล  

เพื่อตรวจสอบใบคําขอเอาประกัน

และจัดทําเอกสารประกอบการเสนอ

ขายให้แก่ท่าน 

ฐานทางกฎหมาย: การปฏบิัติตามสญัญาหรือการดําเนินการตามคําขอ

ก่อนเข้าทําสญัญา กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นเพื่อจัดให้ซึ่ง

กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน 

ฐานทางกฎหมายสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว: ความยนิยอม

โดยชดัแจ้ง กล่าวคอื การใช้ข้อมูลมีความจําเป็นในการจัดให้ซึ่งกรมธรรม์

ประกันภัยของท่าน โดยที่ท่านได้ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้ง 

เพื่อการประเมนิค่ากรมธรรม์ การกําหนด
ราคาผลติภณัฑ์ และเบี้ยประกันภยั และ
จดัทํารายงานยอดหน้ีเงนิกู้คงเหลอืและ
รายงานเกี่ยวกบัการเรยีกรอ้งค่าสนิไหม
ทดแทน 

 

ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการปฏบิัติตามสญัญาหรือการดําเนินการตามคําขอก่อน
เข้าทําสญัญา กล่าวคือ เรามีความจําเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของ
ท่านและรายงานเรื่องต่าง ๆ และการใช้ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นสําหรบัเรา
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคบัของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย และการใช้ข้อมูลดังกล่าว
จําเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและจัดการเรื่องการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ฐานทางกฎหมายสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว: ความยนิยอม
โดยชดัแจ้ง กล่าวคอื ท่านได้ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้ง 

เพื่อการดําเนินการ จัดให้ และ

ใหบ้ริการช่วยเหลือเกี่ยวกับ

กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน การ

ประเมินสิทธิในการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทน และดําเนินการ

จัดการและการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน 

ฐานทางกฎหมาย: การปฏบิัติตามสญัญาหรือการดําเนินการตามคําขอ

ก่อนเข้าทําสญัญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้

ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามี

ความจําเป็นทางธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านเพื่อจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและจัดการเรื่องการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ 

ฐานทางกฎหมายสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว: ความยนิยอม

โดยชดัแจ้ง กล่าวคอื ท่านได้ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้ง ในบางกรณี หาก

ท่านไม่ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้ง เราจะไม่สามารถจ่ายค่าสนิไหมทดแทน

ได ้

เพื่อการติดต่อประสานงานกับท่าน

หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อ

ร้องเรียนของท่าน 

ฐานทางกฎหมาย: การปฏบิัติตามสญัญาหรือการดําเนินการตามคําขอ

ก่อนเข้าทําสญัญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้

ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามี

ความจําเป็นทางธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมายในการแก้ไขข้อร้องเรียนใด ๆ 

ฐานทางกฎหมายสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว: การก่อตัง้

สิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย หรือความยนิยอมโดยชดัแจ้ง กล่าวคอื การใช้

ขอ้มูลดงักล่าวจําเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
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 วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม 

- ท าไมเราต้องการข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวมและประมวลผล  

เรียกร้องตามกฎหมาย หรอืท่านได้ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้ง  

เพื่อการประเมินคําขอของท่านรวมถึง

ความสามารถในการชําระเบี้ย

ประกันภัยตามกรมธรรม์ของท่านโดย

การผ่อนชําระเป็นงวด ๆ 

ฐานทางกฎหมาย: การปฏบิัติตามสญัญาหรือการดําเนินการตามคําขอ

ก่อนเข้าทําสญัญา กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นเพื่อจัดให้ซึ่ง

กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน 

เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวน

การฉ้อโกง และการฉ้อฉลประกันภัย  

 

ฐานทางกฎหมาย: การปฏบิัติตามสญัญาหรือการดําเนินการตามคําขอ

ก่อนเข้าทําสญัญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้

ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามี

ความจําเป็นทางธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันการฉ้อโกง และ

การฉ้อฉลประกันภัย 

ฐานทางกฎหมายสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว: การก่อตัง้

สิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย หรือความยนิยอมโดยชดัแจ้ง กล่าวคอื การใช้

ขอ้มูลดงักล่าวจําเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้

สิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย และการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรอืท่านได้ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้ง 

เพื่อวตัถุประสงค์ของการใหไ้ด้รบัชําระ

หน้ี (กรณีที่ท่านไม่ได้ชําระเบี้ย

ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัของ

ท่าน) 

ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เรามี

ความจําเป็นทางธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมายในการให้ได้รบัชําระหน้ี 

เพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัขอ้มูลการ
จดัการของเรา รวมถงึการจดัการการ
ประกอบธุรกจิของเรา เช่น การเก็บ
บนัทกึทางบญัช ีการวเิคราะห์ผลทางด้าน
การเงนิ ขอ้กําหนดการตรวจสอบภายใน 
การรบัคําปรกึษาทางวชิาชพี (เช่น 
คําปรกึษาทางด้านภาษีหรอืกฎหมาย) 
โดยเราจะดําเนินมาตรการเพื่อรกัษา
ความปลอดภยัของระบบของเรา และ
เพื่อใหแ้น่ใจว่าการดําเนินการของระบบ
ของเราเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ    

ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เรามี
ความจําเป็นทางธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน เพื่อความเขา้ใจในธุรกจิของเรา ควบคุมดูแลการปฏบิตังิาน และ
เก็บรกัษาบนัทกึขอ้มูลอย่างเหมาะสม และเพื่อรกัษาความปลอดภยัของ
ระบบของเรา 

ฐานทางกฎหมายสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว: ความยนิยอม
โดยชดัแจ้ง กล่าวคอื ท่านได้ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้งสําหรบัการใช้ขอ้มลู
ดงักล่าว 

เพื่อวตัถุประสงค์ด้านการวิจัยและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพฒันา

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 

ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจําเป็น
เพื่อพฒันาบริการ โดยที่ท่านได้ให้ความยินยอม  

ฐานทางกฎหมายสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว: ความยนิยอม
โดยชดัแจ้ง กล่าวคอื ท่านได้ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้ง 
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 วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม 

- ท าไมเราต้องการข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวมและประมวลผล  

เพื่อการปฏบิัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของเรา  
 

ฐานทางกฎหมาย: การปฏบิัติตามกฎหมาย กล่าวคอื การใช้ข้อมูล
ดังกล่าวจําเป็นสําหรบัเราในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎ
ข้อบังคบั กล่าวคือ กฎหมายประกันภัย กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายภาษี กฎหมายหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อการพฒันาด้านการรกัษาความ

ปลอดภัย การฝึกอบรม และคุณภาพ 

(เช่น การบันทึกหรือตรวจสอบใน

กรณีมีการโทรศัพท์ติดต่อมาที่

หมายเลขติดต่อของเรา) 

ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมในการ
ใช้ข้อมูลดังกล่าว 

ฐานทางกฎหมายสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว: ความยนิยอม
โดยชดัแจ้ง กล่าวคอื ท่านได้ใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจ้งในการใช้ขอ้มูล
ดงักล่าว  

เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่านใน

ฐานะลูกค้าบุคคล รวมถึงข้อมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตาม

พฤติกรรมความชอบของท่าน 

ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอม 
 

เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่านใน

ฐานะลูกค้าภาคธุรกิจ รวมถึงข้อมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์ทางธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมายในกลุ่ม

ทางการคา้ 
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5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร 

 

ส าหรบักรงุไทย-แอกซ่า 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร 

เปิดเผยภายในบริษัทในกลุ่ม และบริษทัในเครือของเรา 

เพื่อการให้บริการแก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแบ่งปันให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อาจจะถูกแบ่งปันเพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารธุรกิจทัว่ไป ความมีประสิทธิภาพ และความถูกต้อง หรือเพื่อป้องกันและ

ตรวจสอบการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกนัภยั 

เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก และบริษทัในเครือของบุคคลภายนอก 

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังจะกล่าวต่อไปด้านล่างน้ีเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ใน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี ซึ่งอาจรวมถึง 

• ญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในนามของท่านกรณีที่ท่านไร้ความสามารถหรือไม่สามารถดําเนินการเองได้) 
หรอืบุคคลอื่นหรอืองค์กรอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัท่าน เช่น ตวัแทนประกนัภยัของท่าน หรอืทนายความของท่าน 

• กรณีที่ท่านระบุชื่อบุคคลหน่ึงเพื่อตดิต่อกับเราในนามของท่าน (เช่น เครอืญาตขิองท่าน) เมื่อท่านได้แจ้งใหเ้ราทราบถึง
บุคคลตดิต่อดงักล่าว บุคคลน้ีจะสามารถติดต่อพูดคุยกบัเราได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์ของท่าน (รวมถงึการ
เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนและการยกเลกิกรมธรรม์) และการดําเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนามของท่าน 

• คู่คา้ประกันภัยของเรา เช่น ตวัแทนของเรา กล่าวคือ ตวัแทน ที่ปรกึษาทางการเงิน (FSA) ธนาคารนายหน้าประกันภัย 
(Bancassurance) นายหน้า ผูร้บัประกันภัยอื่น ผูร้บัประกันภัยต่อ หรอืบริษัทอื่นที่กระทําการขายประกัน 

• บุคคลภายนอกที่ใหค้วามช่วยเหลอืด้านการจดัการกรมธรรม์ประกนัภยั 
• เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ  ที่ระบุในกรมธรรม์แก่บุคคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลที่ เราใช้เพื่อ

แจ้งการตดัสนิใจในการรบัประกนัภยั เบี้ยประกนัภยั และการเลอืกความเสีย่ง 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่องค์กรสองประเภท - บรษิัทในกลุ่มแอกซ่า และบุคคลภายนอกอื่นนอกกลุ่มแอก

ซ่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างน้ี เรา จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี  หากเราแบ่งปันข้อมูลใด ๆ นอกกลุ่มแอกซ่า 

ขอ้มูลดังกล่าวจะถูกเก็บรกัษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครดัและจะถูกใช้เพียงเพื่อสําหรบัเหตุผลที่เรากําหนดไว้เท่านัน้  
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• หน่วยงานตรวจสอบการฉ้อโกง หรอืบุคคลอื่นที่มอีํานาจหน้าที่ตรวจสอบการฉ้อโกง 

• สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และบุคคลภายนอกอื่น หรือหน่วยงานผู้บังคบัใช้กฎหมาย กรณีเป็นความจําเป็นเพื่อ

ป้องกนัและตรวจสอบอาชญากรรม 

• บุคคลภายนอกผูใ้หบ้ริการด้านต่าง ๆ เช่น ผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผูต้รวจสอบ

บัญชี ทนายความ ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจยั ผู้ให้บริการจัดการเอกสาร และที่ปรึกษาทาง

ภาษี 

• ผูใ้หบ้ริการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ 

• ที่ปรกึษาและสถาบันการเงิน 

• สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง 

• ผูป้ระเมินความเสียหาย 

• ผูใ้หบ้ริการทางด้านการดูแลสุขภาพของท่าน 

• ตวัแทนในการติดตามทวงถามหน้ี 

• หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเครดิต 

เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนัน้ตกลงที่จะรกัษาความลบัของขอ้มูลอย่าง

เคร่งครดัและตกลงจะใช้ขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะตามที่เราไดใ้หข้อ้มูลไปเท่านัน้ 

เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกอื่นใดอกี ในกรณีที่ 

• เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอํานาจของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น กรณีที่มีคําสัง่ศาล มหีน้าที่ตาม

กฎหมาย ปฏิบัติตามอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง หรอื  
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• เรามเีหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนัน้มคีวามจําเป็นต่อการป้องกนัหรอืตรวจสอบการกระทําความผดิทางอาญา 

(รวมถงึการฉ้อโกง) หรอืมคีวามสําคญักว่าประโยชน์สาธารณะ หรอื 

• มขีอ้ยกเวน้ภายใต้กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ระทําได้ 

กรณีที่ผู้รบัข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศไทย หรือมีเทคโนโลยีเก็บข้อมูลอยู่นอกประเทศไทย เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่ซึ่ง 

กรุงไทย-แอกซ่ามศีูนย์เก็บข้อมูลอยู่ หรือบริษัทอื่นใดในกลุ่มแอกซ่าที่ได้ร ับการแต่งตั ง้ขึ้น ตามแต่กรณี กรณีที่ เ รา

โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกประเทศไทย และในทุกกรณีที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยัง

ประเทศปลายทางที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

ประเทศไทย เราจะจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมเพื่อทําใหแ้น่ใจได้ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบัความคุม้ครอง ใน

การน้ี บรษิทัจะจดัทําสญัญากบัผูร้บัขอ้มูลเพื่อกําหนดใหม้กีารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เพยีงพอ และในบางครัง้

บางคราวที่บรษิทัจําเป็นต้องโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผู้รบัขอ้มูลที่อยู่นอกประเทศไทย โดยบรษิทัจะอ้างองิฐานความ

จําเป็นเพื่อการปฏบิัตติามสญัญาของท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เช่น การทําประกันการเดนิทาง บริษัทอาจตดิต่อ

ท่านระหว่างการเดนิทาง 
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6. เราเก็บบนัทึกข้อมูลส่วนบุคคลนานเท่าไร 

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จําเป็นในการดําเนินการเพื่อวตัถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความ

เป็นส่วนตัวน้ี และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางกรณี บรษิทัจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่จําเป็น หรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคล

นัน้เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อใช้สําหรบัวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการวเิคราะห์หรอืสถติ ิ ซึ่งเป็นการดําเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการ

ประมวลผลข้อมูลนั้น โดยหลัก ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่กําหนดเพื่อการปฎิบตัิตามกฎหมาย ซึ่ง

ตามปกติ เราจะเก็บข้อมูลการเสนอค่าเบี้ยประกันภัยไว้เป็นระยะเวลาสบิ (10) ปี และข้อมูลกรมธรรม์และบนัทึกการเรียกรอ้งค่า

สนิไหมทดแทนเป็นระยะเวลาถงึสบิ (10) ปี นับแต่การดําเนินความสมัพนัธ์ของเรากบัท่านได้สิ้นสุดลง  
 
 
 
  

โดยส่วนใหญ่ เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาสบิ (10) ปี หลงัจากการดําเนินความสมัพนัธ์ของเรากบัทา่น

ได้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัขอ้มูลที่เราเก็บ วตัถุประสงค์ และหน้าที่เพื่อการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายของเรา 
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7. สิทธิของท่าน 

 
ท่านมสีทิธเิกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปน้ี 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอรบัสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงรายละเอียดการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของ
เรา โดยจะไม่คดิค่าธรรมเนียมสําหรบัการดําเนินการตามคําขอของท่าน ทัง้น้ี โดยปกต ิ เราจะจดัส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่จะมคีําขอเป็นอย่างอื่น 

สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง 

เราจะดําเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อทําให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม 
กรณีที่ท่านมีข้อสงสยัเกี่ยวกับความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอยีดที่ให้ไวใ้น
เอกสารของท่านและท่านสามารถขอใหเ้ราดําเนินการแก้ไขหรอืทําใหถู้กต้องเป็นปัจจุบนัได้  

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจําเป็นใน
การเก็บรกัษาไวต้ามวตัถุประสงค์เดมิ หรอืในกรณีที่ท่านถอนความยนิยอม อย่างไรก็ตาม คําขอของท่านจะต้องสอดคล้องกบัปัจจยั
อื่น ๆ  ด้วย เช่น สําหรบัประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และวตัถุประสงค์ในการประมวลผลขอ้มูลของท่านในบางกรณี เรา
อาจจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งซึ่งอาจทําให้เราไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ 

สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอใหเ้ราระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ท่านเหน็ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของเราไม่ถูกต้อง หรือท่านเห็นว่าเราไม่มีความจําเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอกี
ต่อไป 

สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอใหเ้ราส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกตามที่ท่านระบุไว้ด้วยเหตุบางประการ ทัง้น้ี เมื่อเรา
ดําเนินการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามคําขอของท่านแล้ว บุคคลภายนอกผูร้บัโอนย่อมเป็นผูร้บัผดิชอบขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

สิทธิในการคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธใินการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการตลาดแบบตรง 
หรอืกรณีอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 
 

ท่านสามารถขอให้เราดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ยกตวัอย่างเช่น ท่านสามารถขอรบัสําเนา ขอให้

แก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ หรอืลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการตามคําขอของท่าน หรอืจะอธิบายเหตุผลใน

กรณีที่เราไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ – โดยปกติจะมีสาเหตุมาจากประเด็นทางกฎหมาย 
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สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
 
สําหรบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางกรณี เราจะขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีดังกล่าวน้ี  ท่านมีสิทธิขอเพกิถอนความ

ยนิยอมที่ใหไ้วแ้ก่เราได้ ทัง้น้ี โปรดทราบว่าในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ

การประกนัภยัของท่านได้ 

สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน 

ท่านมีสิทธใินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้หากท่านคดัค้านวิธกีารที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน 

ท่านสามารถยื่นคําขอเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยติดต่อเราได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในกรมธรรม์ของท่าน หรือ

รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าในบางกรณีเราอาจไม่สามารถดําเนินการตามคําขอ

ของท่านได้ด้วยเหตุบางประการ เช่น เราต้องปฎิบตัหิน้าที่ตามกฎหมายอื่น อย่างไรก็ตาม เราจะดําเนินการตอบกลบัคําขอของท่าน

ทุกกรณี และหากเป็นกรณีที่เราไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ เราจะแจ้งใหท้่านทราบถงึการปฏเิสธและเหตุผลแห่ง

การปฏเิสธนัน้ 

 

ทัง้น้ี การใช้สทิธขิองท่านในบางกรณีอาจทําให้เราไม่สามารถดําเนินการใหค้วามคุม้ครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยของท่านได้อีก

ต่อไป และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรอืรบั

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของท่าน รวมถงึที่เกี่ยวกบักรณีใด ๆ ซึ่งเกดิขึน้ก่อนที่ท่านได้ใช้สทิธขิองท่านหากความสามารถของเรา

ในการจัดการการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ของท่านได้รบัผลกระทบและเสียหาย ในกรณีที่กรมธรรม์ของท่านถูก

ยกเลกิ บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ของท่าน 
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8. การดาวน์โหลดส าเนานโยบายความเป็นส่วนตวั 
หากท่านต้องการดาวน์โหลดสําเนานโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัเต็มในรูปแบบ PDF “คลกิที่น่ี” 

 
ฉบบั: พฤษภาคม 2563.1 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/disclaimer
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9. รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านสามารถตดิต่อกรุงไทย-แอกซ่า หรอืเจ้าหน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้ตามช่องทางดงัต่อไปน้ี 

 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
สถานที่ตดิต่อ:  เลขที่ 9 อาคารจ ีทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชัน้ 1, 20 – 27 ถนนพระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ศูนย์ลูกคา้สมัพนัธ์: โทร. 1159 เปิดใหบ้รกิารทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สถานที่ตดิต่อ:   เลขที่ 9 อาคารจ ีทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชัน้ 1, 20 – 27 ถนนพระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
อเีมล:    th_dl_rc_dataprivacy@krungthai-axa.co.th  

 
ท่านสามารถตดิต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้โดยตรงที่ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ส านักงานปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
อเีมล:    pdpc@mdes.go.th 
โทร:    02-142-1033 
เวบ็ไซต์:  https://sites.google.com/view/pdpa-2019/pdpa-home 
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10. แถลงการณ์ความเป็นส่วนตวัของข้อมูลของกรงุไทย-แอกซ่า 
 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะช่วยใหเ้ราสามารถใหบ้รกิารแก่ท่านได้ดยีิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของท่านได้มากขึ้น อย่างไรก็
ตาม การดูแลข้อมูลดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรบัผิดชอบที่สําคญั ซึ่งเราให้ความสําคญัต่อหน้าที่และความรบัผิดชอบดังกล่าวเป็น
อย่างยิ่ง ดังนัน้ เราจึงปกป้องคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยกฎระเบยีบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันได้มาตรฐานใน
ระดบัสากล  เราเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวอ้ย่างปลอดภยัและเป็นความลบั และจะไม่ขายขอ้มูลของท่าน และในกรณีที่มี
คําร้องขอจากท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่เรามีอยู่เพื่อทําให้ท่านมัน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั  
 
ภารกจิของกรุงไทย-แอกซ่า คอืการใหค้วามช่วยเหลอืท่านในฐานะลูกคา้ของเราในการใช้ชวีติของท่านด้วยความสบายใจยิง่ขึน้ โดย
การคุม้ครองท่านและสมาชกิในครอบครวัของท่านจากความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น การปฏบิตัหิน้าที่ตามภารกจิของเรานัน้จะเกี่ยวข้อง
กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อที่เราจะสามารถเขา้ใจถึงลกัษณะความเสีย่งเหล่าน้ีซึ่งเราจะใหค้วามคุม้ครองแก่ท่านได้ และเพื่อที่เรา
จะสามารถนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่านได้ 
 
ในโลกทุกวนัน้ี จํานวนขอ้มูลที่สามารถเขา้ถงึได้มเีพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ ซึ่งจะช่วยใหเ้ราสามารถยกระดบัประสบการณ์ของท่าน
กบัเราผ่านการคุม้ครองที่เหมาะสมเฉพาะตวั ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งและเขา้ใจง่ายยิง่ขึ้น และกระบวนการที่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
เราเชื่อมัน่ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในโอกาสน้ี และน่ีคือเหตุผลที่ เราพิจารณาและให้
ความสําคญัในการแบ่งปันให้แก่ท่านเกี่ยวกับหลักการที่จะแนะนําเราในการดูแลรกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 

10.1  ความมุ่งมัน่ของเราในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
เราทราบดว่ีาการเคารพความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นสิง่สําคญัยิง่ที่จะรกัษาความไวว้างใจของท่านที่มต่ีอเราได้ ดงันัน้ เราจึง
ได้พฒันากระบวนการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย และเราใช้มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทัง้ในเชงิองค์กรและเชงิ
เทคนิคที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจ    
 
เรามีทีมงานคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากลและมเีครือข่ายเจ้าหน้าที่คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรบัธุรกิจของเรา เพื่อ
ตรวจสอบดูแลความปลอดภยัของขอ้มูล 

 

10.2 ความมุ่งมัน่ของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
เรามกีารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยแนวทางการคุม้ครองและการป้องกันที่ทันสมยั เราเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านใหเ้ป็นไปตามการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
เราได้จัดเตรียมกระบวนการและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําใหแ้น่ใจได้ว่าพนักงาน ตัวแทนขาย ที่ปรึกษา และผู้
ใหบ้รกิารของเรา เก็บรกัษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 
 
ลูกค้าของเราได้ให้ความไว้วางใจเราในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่เราให้ความ
คุม้ครองแก่ท่าน ทัง้ในช่วงระยะเวลาที่เขา้ทําประกันภัยแต่เริม่แรกและระหว่างช่วงระยะเวลาที่ได้รบัความคุม้ครองตามกรมธรรม์ 
เราตระหนักถงึบทบาทของเราว่าเป็นผู้คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและจะไม่ทําการขายขอ้มูลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก 
เราอาจทําการตลาดเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ร่วมกบับรษิทัอื่นในกรณีที่เราเชื่อว่ามขีอ้เสนอที่มคี่าตอบแทนที่น่าสนใจและมลีกัษณะพเิศษ
เฉพาะสําหรบัลูกคา้ของเรา 
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10.3  ความมุ่งมัน่ของเราต่อการสนทนาและความโปร่งใส  
 
ในฐานะที่เป็นกลุ่มบรษิัทประกันภยัชัน้นําของโลก เรามบีทบาทเชงิรุกในนโยบายสาธารณะและการพจิารณาทางด้านกฎหมายใน
เรื่องเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
สิ่งเหล่าน้ีคือความมุ่งมัน่ตัง้ใจที่เราจะดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่าน เราจะดําเนินการเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตในเรื่องเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของท่าน 
 
หากท่านต้องการขอ้มูลใดๆ เพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อที่ ศูนย์ลูกคา้สมัพนัธ์ โทร. 1159 เปิดใหบ้รกิารทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

 


