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นโยบายขอมูลสวนบุคคล 
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด 

  
เนื่องจาก บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรนัส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)  เคารพและใหความสำคัญในสิทธิ

ความเปนสวนตัวและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา อันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานในความเปนสวนตัวของบุคคล โดยลูกคายอมมีความ
ประสงคท่ีจะใหขอมูลของตนไดรับการดูแลใหมีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดกำหนด
หลักเกณฑหรือมาตรการในการกำกับดูแลการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล และสิทธิตางๆ ของลูกคา บริษัทฯ จึงไดจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเปนหลักในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ดังมี
ขอความตอไปน้ี 
 

1. คำนิยาม 
 ในนโยบายขอมูลสวนบุคคลฉบับน้ี คำหรือขอความสามารถนิยามไดดังน้ี 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม 
รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งท่ีเก่ียวของ 

ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือทางออม ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล เจาหนาที ่ซึ ่งไดร ับการแตงตั ้งโดยผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลเพื ่อใหทำหนาท่ีเปน
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 

บริษัทฯ  บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด 
ผูควบคุมขอมลูสวนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ผู เอา

ประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตองทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลดังกลาว 
ผูประมวลผลขอมลูสวนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลตามคำสั่งหรือในนามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

พันธมิตร คูคาซึ่งเปนพันธมิตรของบริษัทฯ หรือทำงานรวมกับบริษัทฯ เชน บริษัทประกันวินาศภยั 
บริษัทประกันชีวิต บริษัทสำรวจภัย เปนตน 

เว็บไซต เว็บไซตซึ่งบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด เปน
เจาของหรือใหบริการแลวแตกรณี 

 
2. บทท่ัวไป 

นโยบายขอมูลสวนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจงรายละเอียดและวิธีการคุมครองและจัดการขอมูลสวนบุคคลของ ลูกคา ผูใชบริการ 
ผูเขารวมกิจกรรม และกลุมผูมุงหวัง โดยบริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายขอมูลสวนบุคคลน้ี รวมถึงท่ีไดกำหนดไว
โดยเฉพาะเจาะจงอยูในสวนใดสวนหนึ่งของเว็บไซตไมวาบางสวนหรือทั้งหมดเปนครั้งคราว เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ
หลักเกณฑของกฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน เจาของขอมูลจึงควรติดตามนโยบายขอมูลสวนบุคคลท่ีกำหนดไวน้ีอยูเสมอ  
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล   
3.1 การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯ จะใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช  

และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจำกัด และเปนไปเพียง
เทาที่จำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและตาม บทบัญญัติของกฎหมาย 
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3.2 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลที่ไดใหไวหรือมีอยู กับบริษัทฯ หรือท่ี
พันธมิตรไดเปดเผยตอบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอื่นที่นาเชื่อถือ เชน ขอมูลที่ลูกคาไดเปดเผยสู
สาธารณะ   

3.3 ในกรณีที่เจาของขอมูลไมใหขอมูลสวนบุคคล หรือใหขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบันแกบริษัทฯ อาจสงผล
กระทบตอเจาของขอมูลที่อาจไมสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรืออาจไมไดรับความสะดวกหรือไมไดรับการปฏิบัติตาม
สัญญาที่มีอยูกับบริษัทฯ และอาจทำใหเจาของขอมูลไดรับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติ
ตามกฎหมายใดๆ ท่ีเจาของขอมูลหรือบริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม   

3.4  ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี   
(1) ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป เชน   

(ก) ขอมูลแสดงตนของเจาของขอมูล (Identification Information)  และขอมูลการติดตอกับเจาของขอมูล เชน 
รูปภาพ  ชื ่อและนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ขอมูลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน เลขที่หนังสือ
เดินทาง เพศ วัน/เดือน/ปเกิด อายุ สถานภาพ  ที่อยู อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลข
โทรสาร  อีเมลแอดเดรส (E-mail address) เปนตน 

(ข) ขอมูลเก่ียวกับการทำงาน เชน ตำแหนงงาน แผนกงาน รายละเอียดเก่ียวกับสัญญา ประวัติสวนตัว ประวัติการ
ทำงาน เปนตน 

(ค) ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลตามสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขประจำตัวผูเสียภาษี 
(ง) ขอมูลที่ใชประกอบเปนหลักฐาน หรือในการทำธุรกรรมตาง ๆ เชน ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตร

ประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาทะเบียนบาน สำเนาใบอนุญาตขับข่ี 
สำเนาใบคูมือจดทะเบียนรถยนต เลขทะเบียนรถยนต สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือมอบอำนาจ สำเนา
หนังสือรับรองบริษัท ใบแจงหนี้ ใบเสร็จรับเงนิ ใบสำคัญจาย และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจ 
เปนตน 

(จ) ขอมูลดานเทคโนโลยี เชน ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) หมายเลขประจำเครื ่องคอมพิวเตอร (IP 
Address) ขอมูลตำแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร (Location) โดยใชเทคโนโลยีระบุตำแหนง ประเภทของโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีใชเปดดูเว็บไซต (Browser) ขอมูลบันทึกการเขาออกเว็บไซต ขอมูลเว็บไซตท่ีผูใชงานเขาถึงกอน
และหลัง (Referring Website) ขอมูลบันทึกประวัติการใชเว็บไซต ขอมูลบันทึกการเขาสูระบบ (Login Log) 
ขอมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) สถิติการเขาเว็บไซต เวลาท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต (Access Time)  
ขอมูลที่ถูกคนหาหรือเขาชม  ขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) การใชฟงกชันตาง ๆ ในเว็บไซต 
และขอมูลท่ีบริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมผานคุกก้ี (Cookie) หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีคลายกัน เปนตน 

(ฉ) บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผานกลองวงจรปด (CCTV) บันทึกเสียงการสนทนา หรือขอมูลอื่น ๆ ท่ี
สามารถระบุตัวตนบุคคลได 

(2)  ขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหว (Sensitive Data) ซึ่งหมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่เปนเรื่องสวนตัวโดยแทของ
เจาของขอมูล ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เชน ขอมูลชีวภาพ ขอมูล
ลายพิมพนิ้วมือ ภาพสแกนใบหนา (face scan/face recognition) ขอมูลศาสนาตามที่ปรากฏรวมอยูในสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน (หากมี)  ขอมูลประวัติอาชญากรรมรวมถึงความผิดที่ถูกกลาวหาหรือฟองรองดำเนินคดี ขอมูล
สุขภาพ ขอมูลเช้ือชาติ เปนตน 
ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมมีนโยบายจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหวของเจาของขอมูล เวนแต  
 (ก) ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูล หรือ  
 (ข) กรณีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนด  

 
3.5 ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล             
 บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลไวในระยะเวลาเทาท่ีจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงตอ

เจาของขอมูล หรือตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในนโยบายฉบับน้ี โดยในกรณีท่ีเจาของขอมูลยุติความสัมพันธหรือสิ้นสุดการ
จางกับบริษัทฯ  หรือไมมีการใชบริการหรือการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ แลว บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของ
ขอมูลไวตามระยะเวลาท่ีกำหนดหลังจากน้ัน หรือจัดเก็บตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด หรือตามอายุความ หรือเพ่ือการใช
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังกลาว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ หรือ
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ทำลายขอมูลสวนบุคคล หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได ทั ้งน้ี 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลจะเปนไปตามนโยบายการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (Data Retention Policy) 
ของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลนานกวาที ่กำหนดไดในกรณีที ่เปนไปตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

  
4. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูล  

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
4.1   วัตถุประสงคท่ีบริษัทฯ จำเปนตองไดรับความยินยอม บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของเจาของขอมูลในการเก็บรวบรวม ใช 

และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  
(1) การเก็บรวบรวม การใช และ/หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหวของเจาของขอมูล เพ่ือวัตถุประสงค

ดังตอไปน้ี  
(ก) เพื่อการยืนยันและพิสูจนตัวบุคคล เชน การยืนยันตัวตนบุคคลโดยสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือ

เดินทาง ท่ีอาจปรากฏขอมูลศาสนา หมูเลือด และขอมูลเช้ือชาติได เปนตน  
(ข) เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนตอการพิจารณาและตีราคาประกันภัย 

(2) ในกรณีที่จำเปนตองโอนขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลไปยังประเทศที่อาจจะไมมีระดับการคุมครองขอมูลท่ี
เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกำหนดใหตองไดรับความยินยอม  

(3) การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคาเพื่อใชในการประชาสัมพันธสื่อสาร และนำเสนอ
ผลิตภัณฑ ขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ใหแกลูกคา 

4.2   วัตถุประสงคที่บริษัทฯ อาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล  
บริษัทฯ อาจอาศัยหลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมายดังตอไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล 
ซึ่งไดแก   
(1) เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเขาทำสัญญาจางงานหรือการปฏิบัติตามสัญญาจางงานกับเจาของ

ขอมูล  
(2) เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย    
(3) เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก เพื่อใหสมดุลกับประโยชนและ

สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล   
(4) เพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ   
(5)  ประโยชนสาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐ   
ท้ังน้ี บริษัทฯ จะอาศัยหลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ขางตน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของเจาของขอมูล เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

• การปฏิบัติตามสัญญาท่ีลูกคาเปนคูสัญญา หรือคำขอของลูกคากอนเขาทำสัญญาน้ัน  
• การรับเรื่องรองเรียน 
• การใหบริการขอมูลผลิตภัณฑ, ขอมูลท่ัวไป, ขอมูลถานะเงินกูของลูกคา  
• การตรวจสอบขอมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ  
• การเสนอขายผลิตภัณฑ 
• การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ใหลูกคา 
• ประสานงานและจัดการเรียกรองคาสินไหมกับบริษัทประกันภัย 
• สงเอกสารตามคำรองขอของลูกคา 
• การใชขอมูลสวนบุคคลของบุคคลในครอบครัว, บุคคลอางอิงของลูกคาเพื่อตรวจสอบขอมูลและพิจารณาคำขอของ

ลูกคา 
• ติดตอกลับไปหาลูกคาตามท่ีลูกคาไดแจงขอมูลไว หรือท่ีไดแจงคำถามหรือขอสงสัยไว 
• ติดตอไปยังลูกคาเพ่ือนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ 
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• ใชขอมูลของลูกคาในการสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ  
• การดำเนินการทางบัญชีของบริษัทฯ  
• วัตถุประสงคอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ ตองการอยางสมเหตุสมผล ตามท่ีระบุไวในใบสมัครหรือเอกสารท่ีเก่ียวของใด ๆ 

4.3  บริษัทฯ จะไมเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีบริษัทฯ ได
แจงแกเจาของขอมูล เวนแต  
(1) ไดแจงวัตถุประสงคใหมใหเจาของขอมูลทราบ และไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล  
(2) เปนกรณีท่ีกฎหมายกำหนด  

 
5.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

5.1 บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลใหแกพันธมิตรตามวัตถุประสงคที่บริษัทฯ ไดแจงแกเจาของขอมูล
เทาน้ัน โดยบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลในกรณีดังตอไปน้ี   

(1) บริษัทฯ ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล  
(2) เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาหรือตามคำขอของเจาของขอมูล รวมทั้งเปดเผยเพื่อใหการทำธุรกรรมหรือ

กิจกรรมใดๆ ของเจาของขอมูลสามารถดำเนินการไดโดยบรรลุวัตถุประสงคของเจาของขอมูล 
(3) เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เชน การเปดเผยแกนิติบุคคลหรือองคกรเพ่ือการดำเนินการใน

การตรวจสอบและปองกันการฉอฉล การบันทึกภาพในการประชุมหรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ เปนตน  

(4) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑทางการหรือคำสั่งของหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหนวยงาน
ทางการท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย เชน กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา และกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ศาล กรมบังคับคดี ตำรวจ หรือ
หนวยงานราชการอ่ืนใด ตามท่ีกฎหมายกำหนด เปนตน 

(5) เปดเผยใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองคกรอ่ืนใด ดังน้ี  
(ก) ผู ใหบริการภายนอกของบริษัทฯ  (Outsource/Service Provider) เชน ธนาคาร ผู ใหบริการชำระเงิน ผู

ใหบริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ผูใหบริการฝกอบรมหรือผูใหบริการทางการเงิน เขาถึงขอมูลสวน
บุคคลของเจาของขอมูล สำหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีระบุ
ในขอ 4 ของนโยบายฉบับน้ี   

(ข) หนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เชน กรมสรรพากร ศาล กรมบังคับคดี ตำรวจ หรือ
หนวยงานราชการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ หรือภาระหนาท่ี
ทางกฎหมาย 

 
6. การปรับปรุง ทบทวน หรือแกไข นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือแกไขเปลี่ยนแปลง นโยบายฉบับนี้ได ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือเปนครั้งคราว 
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กฎหมาย กฎเกณฑของหนวยงานทางการท่ีมีอำนาจ  
 

7. สิทธิของเจาของขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  
7.1 ในกรณีท่ีเจาของขอมูลประสงคจะทราบหรือขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

หรือขอใหบริษัทฯ เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลที่เจาของขอมูลไมไดใหความยินยอม เจาของขอมูลสามารถยื่นคำรองขอตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีบริษัทฯ กำหนด 

7.2 ในกรณีท่ีเจาของขอมูลเห็นวาขอมูลสวนบุคคลใดท่ีเก่ียวกับตนไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ไมสมบูรณ หรืออาจกอใหเกิดความ
เขาใจผิด เจาของขอมูลสามารถขอใหบริษัทฯ ดำเนินการแกไขเพ่ือใหขอมูลถูกตอง เปนปจจุบันสมบูรณและไมกอใหเกิดความ
เขาใจผิดได โดยทำคำรองขอตอบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบริษัทฯ กำหนด ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมดำเนินการตามคำ
รองขอของเจาของขอมูลตามวรรคแรก บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกคำรองขอของเจาของขอมูล พรอมดวยเหตุผลไวเปนหลักฐาน
เพ่ือใหเจาของขอมูลสามารถตรวจสอบได 
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7.3 เจาของขอมูลมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีใหบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเมื่อใดก็
ได เวนแตการเพิกถอนความยินยอมจะมีขอจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีใหประโยชนแกเจาของขอมูล เชน เจาของขอมูล
ยังมีสัญญาจางกับบริษัทฯ หรือเจาของขอมูลยังมีภาระหน้ีหรือภาระผูกพันตามกฎหมายอยูกับบริษัทฯ เปนตน ท้ังน้ี การเพิก
ถอนความยินยอมดังกลาวอาจทำใหเจาของขอมูลไมสามารถรับบริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ได หรืออาจทำใหบริการท่ี
จะไดรับจากบริษัทฯ ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

7.4 เจาของขอมูลมสีิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากบริษัทฯ ได ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดทำใหขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูใน
รูปแบบท่ีสามารถอาน หรือ ใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือ หรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผย
ไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบคุคล
อ่ืน เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับขอมูลท่ีบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได 

7.5 เจาของขอมูลมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนเมื่อใดก็ได ในกรณีดังตอไปน้ี 
(1) กรณีท่ีเปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดดวยเหตุจำเปนเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของบริษัทฯ หรือเหตุ

จำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ เวนแต  
(ก) บริษัทฯ แสดงใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายท่ีสำคัญยิ่งกวา หรือ  
(ข) เปนไปเพื่อกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ การ

ยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  
(2) กรณีท่ีเปนการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการตลาดแบบตรง 
(3) กรณีที ่เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื ่อวัตถุประสงคเกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ เวนแตการจำเปนเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของบริษัทฯ  
7.6 เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน

เจาของขอมูลสวนบุคคลได ในกรณีดังตอไปน้ี    
(1) เมื่อขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
(2) เมื่อเจาของขอมูลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และบรษัิทฯ ไมมีอำนาจตาม

กฎหมายท่ีจะเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลน้ันไดตอไป  
(3) เมื่อเจาของขอมูลคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขอ 6.5 (1) และบริษัทฯ ไมอาจ

ปฏิเสธคำขอคัดคาน หรือเปนการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคเกีย่วกับการตลาด
แบบตรง 

(4) เมื่อขอมูลสวนบุคคลไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
7.7 เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได ในกรณีดังตอไปน้ี   

(1) เมื่อบริษัทฯ อยูในระหวางการตรวจสอบตามที่เจาของขอมูลรองขอใหดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลของเจาของ
ขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ หรือไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

(2) เมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบหรือทำลาย เพราะเปนขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย แตเจาของขอมูลขอใหระงับการใชแทน  

(3) เมื่อขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล แต
เจาของขอมูลมีความจำเปนตองขอใหเก็บรักษาไวเพื่อใชในการกอตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ การยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  

(4) เมื่อบริษัทฯ อยูในระหวางการพิสูจนใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกวา หรือการกอตั้งสิทธิเรียกรอง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 
ในกรณีท่ีเจาของขอมูลใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูล   

7.8 เจาของขอมูลมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ี 
บริษัทฯ หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังลูกจางหรือผูรับจางของบริษัทฯ หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายดังกลาวไดท่ี  

   สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
  ช้ัน 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจงวัฒนะ  
  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
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ท้ังน้ี สิทธิของเจาของขอมูลดังกลาวขางตนข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ อาจไมสามารถดำเนินการตามคำรอง
ขอของเจาของขอมูลไดในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลนั้นถูกทำใหไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน
เจาของขอมูลได หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate interest) ที่จะเก็บรวบรวม ใช  
และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน เจาของขอมูลยังใชบริการหรือทำธุรกรรมอยูกับบรษิัทฯ  หรือบริษัทฯ มีหนาที่ตาม
กฎหมายที่ตองปฏิบัติตาม เชน การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือ
เพ่ือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย ท้ังน้ี แมวาเจาของขอมูลจะยุติความสัมพันธกับบริษัทฯ แลว เปนตน  
 

8. มาตรการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล บริษัทฯ จึงกำหนดใหมี
มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทำลาย ใช 
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยไมมีสิทธิหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามที่กำหนดในนโยบาย
และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ   
บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการปองกันดานการบริหารจัดการ 
มาตรการปองกันดานเทคนิค และมาตรการปองกันทางกายภาพในเรื่องการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล อัน
ประกอบไปดวยการดำเนินการดังตอไปน้ี เปนอยางนอย 
1) การควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณในการจดัเก็บและประมวลผลขอมลูสวนบุคคลโดยคำนึงถึงการใชงานและ

ความมั่นคงปลอดภัย 
2) การกำหนดเก่ียวกับการอนุญาตหรือกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
3) การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงานเพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตแลว 
4) การกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงานเพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู 

หรือการลักลอบทำสำเนาขอมลูสวนบุคคล การลักขโมยอุปรกรณจดัเก็บหรือประมวลผลขอมลูสวนบุคคล และ 
5) การจัดใหมีวิธีการเพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเก่ียวกับการเขาถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล ให

สอดคลองเหมาะสมกับวิธีการและสื่อท่ีใชในการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 

9. การใชบังคับนโยบายขอมูลสวนบุคคล 
นโยบายขอมูลสวนบุคคลนี้มีผลใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เปนผูเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย และเจาของขอมูล 
ตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และนำขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวแลว (หากมี) 
ตลอดจนขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมในปจจุบัน และที่จะไดเก็บรวมรวมในอนาคต ไปใช หรือเปดเผย
แกบุคคลอ่ืนภายในขอบเขตตามท่ีระบุไวในนโยบายขอมูลสวนบุคคลน้ี 
 

10. ขอมูลท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  
หากเจาของขอมูลใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เชน คูสมรส บุตร บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ผูรับผลประโยชน 
บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอางอิง และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการถือหลักทรัพยของเจาของขอมูล เจาของขอมูล
ขอรับรองวาเจาของขอมูลมีอำนาจที่จะใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาว และมีหนาที่ใหบุคคลดังกลาวอนุญาตใหบริษัทฯ ใช
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตามนโยบายฉบับน้ีได อีกท้ังเจาของขอมูลตองรับผิดชอบในการแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงนโยบายขอมูล
สวนบุคคลฉบับน้ี และขอรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวท่ีเก่ียวของ 
 

11. การทบทวนนโยบาย 
บริษัทฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของจะทบทวนนโยบายฉบับน้ี อยางนอยปละหน่ึงครั้ง คณะกรรมการขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ จะ
นำนโยบายฉบับปรับปรุงมาใชตามความจำเปนหรือตามความเหมาะสม 
 

12. กฎหมายท่ีใชบังคับและเขตอำนาจศาล 
นโยบายขอมูลสวนบุคคลน้ีอยูภายใตการบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศาลไทยเปนผูมีอำนาจในการพิจารณาขอพิพาท
ใดท่ีอาจเกิดข้ึน 
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13. ชองทางติดตอ 
หากเจาของขอมูลประสงคจะติดตอ หรือมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม  ใช และ/หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจาของขอมูลตามนโยบายฉบับน้ี หรือตองการยกเลิกการใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม 
ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล หรือกรณีที่พบวามีการใชขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลไปในทางที่ไมชอบ เจาของขอมูล
สามารถติดตอบริษัทฯ ทางชองทางดังตอไปน้ี  
 
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล: คณะกรรมการขอมูลสวนบุคคล 
(Data Protection Officer) E-mail: lwt-pdpa-committees@lockton.com 
  โทรศัพท 02-635-5000 
 
สถานท่ีติดตอ: บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด 
 เลขท่ี 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 4, 21 และ 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
 กรุงเทพมหานคร 10500 
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