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นโยบายการคุ
มครองข
อมูลส�วนบุคคล  
  

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ให�ความสําคัญต�อการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลและ

การรักษาความลับสําหรับข�อมูลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคล 

จึงได�จัดทํานโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลฉบับนี้ เพ่ือคุ�มครองสิทธิความเป2นส�วนตัวของเจ�าของข�อมูล

ส�วนบุคคลและการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคล ต้ังแต�การเก็บรวบรวม ใช� เป5ดเผย ข�อมูลส�วน

บุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลท่ีอยู�ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส7ของบริษัท ซ่ึง

หมายถึง เว็บไซต7ของบริษัท เว็บไซต7 V-store เว็บไซต7 e-Agency การแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างคอมพิวเตอร7

ผ�านระบบอินเทอร7เน็ต (Web Services) แอปพลิเคชัน การบริการ เครื่องมือ ท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด  

 

วัตถุประสงค%   
 

1. เพ่ือปLองกันการนําข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลหรือบุคคลท่ีติดต�อบริษัทในรูปแบบ

เอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส7 ไปใช�ในทางท่ีมิชอบ หรือมีการล�วงละเมิดสิทธิความเป2นส�วนตัว

ของข�อมูลส�วนบุคคล ก�อให�เกิดความเสียหายให�แก�เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด  (มหาชน) จึงจํากัดสิทธิการเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล เฉพาะบุคคลท่ีได�รับมอบหมายและได�รับ

การอนุมัติเท�านั้น โดยจะเก็บรวบรวม ใช� เป5ดเผย ข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว เพ่ือคุ�มครองข�อมูลส�วน

บุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลและบุคคลท่ีติดต�อบริษัทในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบข�อมูล

อิเล็กทรอนิกส7 ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�  
 

2. เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลมิให�ข�อมูลรั่วไหลและปLองกันการนําข�อมูลดังกล�าว 

ไปใช�โดยมีเจตนาท่ีไม�สุจริตหรือโดยไม�ได�รับอนุญาต ซ่ึงเป2นไปตามนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
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ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้ 
 

1. นโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของบริษัทต�อข�อมูลส�วนบุคคลท่ี

ได�รับหรือจัดเก็บรวบรวม ใช� เป5ดเผย จากเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล โดยข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว ทํา

ให�สามารถระบุได�ถึงตัวตนของบุคคล เช�น ชื่อ สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัวประชาชน 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพท7 หรือท่ีอยู�ทางไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (e-mail 

address) ฯลฯ และมิใช�ข�อมูลท่ีโดยปกติสาธารณชนจะทราบได� 
 

2. นโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลฉบับนี้ ได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลใช�

บังคับกับกรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน�าประกันวินาศภัย และคู�ค�า

หรือคู�สัญญาของบริษัท 

คํานิยาม 

 

ข
อมูลส�วนบุคคล  

 หมายความว�า ข�อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําให�สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได� ไม�ว�าทางตรง หรือทางอ�อม 

     แต�ไม�รวมถึงข�อมูลของผู�ถึงแก�กรรมโดยเฉพาะ 

เจ
าของข
อมูลส�วนบุคคล  

 หมายความว�า บุคคลซ่ึงเป2นเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล 

ผู
ควบคุมข
อมูลส�วนบุคคล  

 หมายความว�า บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช�  

     หรือเป5ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล 

ผู
ประมวลผลข
อมูลส�วนบุคคล  

 หมายความว�า บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช� หรือ เป5ดเผย 

 ข�อมูลส�วนบุคคลตามคําสั่ง หรือในนามของผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคล 
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รูปแบบเอกสาร  

 หมายความว�า กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซ่ึงได�ทําให�ปรากฏความหมาย ด�วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือ

 แผนแบบอย�างอ่ืน จะเป2นโดยวิธีพิมพ7ถ�ายภาพ หรือวิธีอ่ืน อันเป2นหลักฐานแห�งความหมายนั้น 

รูปแบบข
อมูลอิเล็กทรอนิกส%   

 หมายความว�า ข�อความท่ีได�สร�าง ส�ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 เช�น 

 วิธีการแลกเปลี่ยนข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส7 โทรเลข โทรพิมพ7 หรือโทรสาร 
 

วัตถุประสงค%ของการเก็บรวบรวม การใช
 และการเป.ดเผยข
อมูลส�วนบุคคลของบริษัท   

 

      บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน�าประกันวินาศภัย และคู�ค�าหรือ        

     คู�สัญญาของบริษัท มีความจําเป2นต�องเก็บรวบรวม ใช� และเป5ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค7 

       ดังต�อไปนี้   

     1.  การปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย การประกันภัยร�วม การประกันภัยต�อ และการประกันภัยต�อช�วง 

     2.  การสํารวจภัย การประเมินความเสียหาย และการชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  

     3.  การดําเนินธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข�องกับการทําสัญญาประกันภัย  

     4.  การดําเนินการทางกฎหมาย กรณีต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอกหรือรับช�วงสิทธิเรียกร�องกับ  

         บุคคลภายนอก  

     5.  การจัดทําสถิติ เพ่ือประโยชน7ในการคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัยให�เหมาะสมกับความเสี่ยง 

     6.  การปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง   

     7.  การดําเนินการเพ่ือแจ�งข�อมูลเก่ียวกับการให�บริการของบริษัทประกันภัย 

     8.  การบริหารจัดการด�านบุคลากรของบริษัท 

     9.  การวิเคราะห7และวิจัยทางการตลาด การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ7และการบริการของบริษัท  
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  การเป.ดเผยข
อมูลส�วนบุคคล  
 

  บริษัท อาจมีความจําเป2นต�องส�งข�อมูลส�วนบุคคลให�กับบุคคลภายนอก ดังต�อไปนี้  

    1.  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือประโยชน7ในการกํากับดูแล   

        ธุรกิจประกันภัย 

    2.  หน�วยงานกํากับดูแลอ่ืนๆ ตามกฎหมาย   เช�น  สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน      

        กรมสรรพากร เป2นต�น 

    3.  สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ/หรือ หน�วยงานท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือประโยชน7ในการจัดทําสถิติ   

        และคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัย  

    4.  บริษัทประกันภัยต�อ และ/หรือ บริษัทประกันภัยร�วม 

    5.  สถาบันการเงิน หรือผู�ให�บริการทางการเงินท่ีเก่ียวข�องกับการรับชําระเงินและการจ�ายเงิน 

  6.  ผู�ให�บริการ ซ่ึงบริษัทได�มอบหมายให�ดําเนินการแทนบริษัท ในเรื่องการรับประกันภัย การสํารวจภัย   

  การชดใช�ค�าสินไหมทดแทน การดําเนินการทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี และการดําเนินการอ่ืน     

  ท่ีเก่ียวข�องกับสัญญาประกันภัย 

  7.  การโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปยังต�างประเทศของบริษัท ประเทศท่ีรับข�อมูลส�วนบุคคลต�องมี มาตรฐานการ  

  คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเพียงพอ และต�องเป2นไปตามวัตถุประสงค7การเก็บรวบรวม ใช� เป5ดเผย 

  ตามข�างต�น   
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การเก็บรวบรวม การใช
 และการเป.ดเผยข
อมูลส�วนบุคคลอย�างจํากัด  
 

1. การเก็บรวบรวมข
อมูลส�วนบุคคลอย�างจํากัด 

บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลเท�าท่ีจําเป2นในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต�

วัตถุประสงค7อันชอบด�วยกฎหมาย และตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงต�องแจ�งให�เจ�าของข�อมูลทราบและ

ขอความยินยอมก�อนเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล  บริษัทจะเก็บรักษาข�อมูลเหล�านั้นไว�เป2นความลับ 

 

2. การใช
และการเป.ดเผยข
อมูลส�วนบุคคลอย�างจํากัด 

 บริษัทจะไม�ใช�หรือเป5ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล ท่ีไม�สอดคล�องกับวัตถุประสงค7ของการจัดเก็บรวบรวม   

 ข�อมูลส�วนบุคคล และจะไม�นําข�อมูลส�วนบุคคลไปจําหน�าย จ�ายโอน หรือเผยแพร�ให�บุคคลภายนอก 

 ได�รับทราบ เว�นแต�จะได�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูล ยกเว�นเป2นการเป5ดเผยข�อมูล ตามท่ี  

 กฎหมายกําหนดให�กระทําได� หรือตามท่ีกําหนดไว�ในนโยบายเรื่องการเป5ดเผยเก่ียวกับการดําเนินงาน 

 แนวปฎิบัติและแนวนโยบายท่ีเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคล     
 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข
อมูลส�วนบุคคล  
 
 บริษัท มีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลอย�างเหมาะสม รวมถึงการสร�าง

จิตสํานึกในการรับผิดชอบด�านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลเพ่ือให�บุคลากรของ

บริษัทปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด และปLองกันมิให�ข�อมูลสูญหาย การเข�าถึง ทําลาย ใช� ดัดแปลง แก�ไข 

หรือเป5ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลโดยไม�ได�รับอนุญาต รวมท้ัง มีการทบทวนมาตรการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยเม่ือมีความจําเป2นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนไป  เพ่ือให�มีประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
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สิทธิของเจ
าของข
อมูลส�วนบุคคล   

ตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล มีสิทธิ 

ดังนี้  

1. สิทธิในการขอเข�าถึง หรือขอรับสําเนาข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล หรือขอให�เป5ดเผย

ถึงการได�มาซ่ึงข�อมูลส�วนบุคคล   

2. สิทธิในการขอให�บริษัทดําเนินการเพ่ือให�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล ถูกต�อง สมบูรณ7 

และเป2นปcจจุบัน   

3. สิทธิในการขอรับข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลจากบริษัท รวมท้ังสิทธิในการขอให�

บริษัทส�งหรือโอน ข�อมูลส�วนบุคคลไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืน หรือขอรับข�อมูลส�วนบุคคลท่ี

บริษัทส�งหรือ โอนไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว�นแต�โดยสภาพทางเทคนิคไม�สามารถ

ทําได�  

4. สิทธิในการคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป5ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล 

เม่ือใดก็ได� ตามหลักเกณฑ7ท่ีกฎหมายกําหนด 

5. สิทธิในการขอให�บริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให�ข�อมูลเป2นข�อมูลท่ีไม�สามารถระบุ ตัวบุคคล

ของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลได� ตามหลักเกณฑ7ท่ีกฎหมายกําหนด  

6. สิทธิในการขอให�บริษัทระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล ตามหลักเกณฑ7ท่ี

กฎหมายกําหนด  

7. สิทธิในการร�องเรียน ในกรณีท่ีบริษัทรวมท้ังลูกจ�างหรือผู�รับจ�างของบริษัทฝeาฝfนหรือไม�ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

    ท้ังนี้ สิทธิตามข�อ 1 – ข�อ 7 ข�างต�น บริษัทอาจปฏิเสธคําขอของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลได�ตาม 

ท่ีกฎหมายกําหนด และตามคําสั่งศาล 
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ระยะเวลาในการเก็บรักษาข
อมูลส�วนบุคคล    
 

บริษัทจะเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลเป2นเวลา 10 ปi นับแต�วันสิ้นสุดสัญญา

ประกันภัย หรือนับแต�วันท่ีอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด หรือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล�วแต�กรณี  ท้ังนี้ 

เว�นแต�มีกฎหมายกําหนดให�บริษัทจัดเก็บข�อมูลไว�นานกว�าระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล�าว 

 

การเป.ดเผยเก่ียวกับการดําเนินการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวกับข
อมูลส�วนบุคคล  

บริษัทจะเป5ดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคล ผ�านทางเว็บไซต7ของบริษัท  โดย

ครอบคลุมถึงเว็บไซต7ของบุคคลท่ีสามท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซต7 หรือแอปพลิเคชันต�างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส7

ของบริษัท ซ่ึงจะต�องมีนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล เพ่ือคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของ

ข�อมูลส�วนบุคคลเช�นกัน 

 

การบันทึกผู
ชมเว็บไซต%(Log Files)  

Log Files หมายถึง ไฟล7ข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร7เป2นข�อมูลท่ีเก่ียวกับการติดต�อสื่อสารคอมพิวเตอร7 

แสดงถึงแหล�งกําเนิด ต�นทาง ปลายทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข�องกับการติดต�อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร7 บริษัทมีระบบในการจัดเก็บบันทึกการเข�าออกเว็บไซต7 

การรับส�งอีเมลโดยอัตโนมัติ ท่ีสามารถเชื่อมโยงข�อมูลดังกล�าวกับข�อมูลท่ีระบุตัวบุคคลได�   เช�น หมายเลข

ไอพี (IP Address) เว็บไซต7ท่ีเข�าออกก�อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร7 (Browser) ฯลฯ 
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การใช	งานคุกก้ี (Cookies) 

“คุกก้ี” (Cookies)  คือ ข�อมูลขนาดเล็กท่ีจะถูกส�งไปเก็บไว�ในบราวเซอร7ของเครื่องคอมพิวเตอร7 เครื่อง

แล็ปทtอป อุปกรณ7แทtบเล็ต หรือสมาร7ทโฟน หรืออุปกรณ7อ่ืนๆ ของผู�ใช�งานโดยอัตโนมัติ  (หากไม�ประสงค7

ให�คุกก้ีเข�ามาในบราวเซอร7ของผู�ใช�งาน สามารถสั่งให�บราวเซอร7ปฏิเสธไฟล7คุกก้ีได�) ซ่ึงคุกก้ีไม�ใช�โปรแกรม 

ไม�ใช�ไวรัส และไม�สามารถส�งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร7ของผู�ใช�งานได� บริษัทใช�คุกก้ีเพ่ือทราบว�าใครกําลังเข�า

เยี่ยมชมเว็บไซต7 เพ่ือเก็บสถิติในทางภูมิศาสตร7และข�อมูลท่ีเก่ียวกับผู�ใช�งาน  สถิตินี้ทําให�บริษัทสามารถ

ปรับเปลี่ยนและสร�างรูปแบบเนื้อหาได�ตรงกับเรื่องท่ีผู�ใช�งานสนใจรวมไปถึงผู�ใช�งานอ่ืนๆ ท่ีเข�ามาเยี่ยมชม

เว็บไซต7 
 

ช�องทางการติดต�อบริษัท    

ฝeายกํากับการปฏิบัติงาน ชั้น 39  บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 121/28, 121/65 อาคารอาร7เอสทาวเวอร7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400   โทรศัพท7: 0-2129-8871 – 8873   E-MAIL: compliance@viriyah.co.th 

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ
มครองข
อมูลส�วนบุคคล  

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

ให�สอดคล�องกับกฎหมายท่ีบังคับใช�ในปcจจุบันและทันสมัยอย�างสมํ่าเสมอ  โดยทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจะนําไปปรับปรุงและแสดงอยู�บนเว็บไซต7ของบริษัท 
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