
 

  

 

หนังสือใหความยินยอมเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
       วันท่ี……………………………………………………………. 

โดยการทำเครื่องหมาย  ลงในชอง  และลงลายมือชื่อในเอกสารฉบับนี้ 
ขาพเจา (ด.ญ./ด.ช./นาย/นาง/นางสาว) …………..……………………………..………………………………….……………………………….………ผูขอเอาประกันภัย 
โดย (นาย/นาง/นางสาว) ……….……………….…………………………………………………..ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอำนาจปกครองของผูขอเอาประกนัภัย 
เลขประจำตัวประชาชน …………………………………………………………. หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได………………………………..………………………………
อีเมล …………………………………………………………………………………………………………………………………ขอยืนยันถอยแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย
และยินยอมให บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตวัตถุประสงคน้ี 
 
สวนที่  1 : ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิตของผูเอาประกันภยัและการใหคำยินยอม 

1. ขาพเจายืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริง 
ทุกประการ ซึ่งขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม
ประกันภัย 

2. ขาพเจา และ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหแพทย หรือบริษัทประกันภัยหรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีขอมูล
สุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม เชื้อชาติของขาพเจา และ/หรือผูเยาวที่ผานมา หรือจะมีขึ้นตอไปใน
อนาคต สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกบริษัทหรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยหรือการจายเงิน
ตามกรมธรรมประกนัภยัได 

3. ขาพเจา และ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ 
ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม เชื้อชาติของขาพเจา และ/หรือผูเยาวตอบริษัทประกันภัยอื่น บริษัทนายหนาประกันภัยตอ บริษัทประกันภัยตอ 
หนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล แพทย บุคลากรทางการแพทย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต เพื่อการขอเอา
ประกันภยั การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย 

4. ขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาเพิกถอนความยินยอมในขอ 2. หรือขอ 3. ที่ใหไวกับบริษัท จะมีผลกระทบตอการพิจารณารับ
ประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย หรือการใหบริการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัย อันจะสงผลใหบริษัทไมสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึง่จะมีผลทำใหขาพเจาไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

5. ขาพเจารับทราบวา บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่ออนไหวของขาพเจา เพื่อการ
ขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย ตามนโยบายความเปนสวนตัว สำหรับ ลูกคา ของบริษัทที่
ปรากฏใน  https://www.southeastlife.co.th/Data_Privacy_Policy.pdf รวมทั้งรับทราบวาบริษัทจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา
แกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลและสงเสริม
ประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิตและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รายละเอียดการ
เก็บรวบรวม ใช เปดเผยของสำนักงาน คปภ. ปรากฏตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต 
www.oic.or.th 

6. เมื่อขาพเจาเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของขาพเจาใหแกบริษัทเพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับ
ประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย 

(1) ขาพเจารับรองและรับประกันวาไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นที่ขาพเจาใหแก
บริษัทและจะแจงบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นท่ีไดใหไว (ถามี) 

(2) ขาพเจารับรองและรับประกันวา ขาพเจาไดรับความยนิยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางการกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม 
ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลอื่นน้ันตามกฎหมายทีใ่ชบงัคบั 

(3) ขาพเจารับรองและรับประกันวา ขาพเจาไดแจงนโยบายความเปนสวนตัว สำหรับ ลูกคา ของบริษัทแกบุคคลอื่นแลว  
https://www.southeastlife.co.th/Data_Privacy_Policy.pdf นโยบายความเปนสวนตัว สำหรับ ลูกคาของบริษัทซึ่งมีการ
แจงวตัถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวา
ดวยประกันชีวิตและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงสำนกังาน คปภ. จะเก็บ
รวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน คปภ. 
ตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th 



(4) ขาพเจารับรองและรับประกันวาบริษทัและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถเก็บ
รวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลอื่นนั้นตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบายความเปนสวนตัว สำหรับ 
ลูกคา ของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีการแกไข
เปนครั้งคราว รวมถึงวัตถุประสงคท้ังหมดที่กำหนดไวในเอกสารฉบับนี้ และที่เกี่ยวของกับการเอาประกันภัย 

 ยืนยันถอยแถลงและใหความยินยอม (สวนที่ 1) 

สวนที่ 2 : การใหคำยินยอมในการประมวลผลเพื่อการตลาดและการสงเสริมการขาย 
ขาพเจายินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลไดแก ชือ่ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน และขอมูลออนไหว 

ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดของขาพเจาและ/หรือผูเยาว ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงอื่น 
และ/หรือยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาว แกตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวิต ผูถือกรมธรรม ผูประมวลผลขอมูลในนามบริษัท หรือ 
ที่บริษัทวาจาง เพื่อการวิเคราะหประมวลผล การพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบตรง การสื่อสารดาน
การตลาด ขอมูลขาวสาร ขอเสนอพิเศษ การจับฉลาก ชิงโชค งานอีเวนท และการแขงขันตาง ๆ ท่ีทานอาจสนใจ ขอมูลสงเสริมการขายและสิทธิ
ประโยชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของบริษทั หรือบริษัทในกลุมอาคเนยธุรกิจประกันภัยและการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการสง
ขอมลูดังกลาวเพื่อการใหบริการ หรือทำการตลาดในตางประเทศ การนำเสนอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทผานชองทางตาง ๆ ไดแก ตัวแทน
หรือนายหนาประกันชีวิต โทรศัพท ดิจิทัล จดหมายหรืออีเมล Facebook Line Official Account เปนตน การจัดการดานสิทธิประโยชนการ
ใหบริการ หรือการประชาสัมพันธโครงการ หรือกิจกรรมของบริษัท เชน กิจกรรมเพื่อสังคม ผานชองทางตาง ๆ รวมถึงการเก็บขอมูลการเขารวม
โครงการหรือการทำกิจกรรมดังกลาว 

เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถถอนความยินยอมไดทุกเมื่อ แตการถอนความยินยอมจะไมกระทบซึ่งสิทธิของบริษัทในการ 
เก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายอื่นภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูขอเอาประกันภัยหรือผูใชอำนาจปกครองของผูขอเอาประกันภัย มิไดขีดฆาหรือปกปดขอมูลศาสนาหรือหมูโลหิต ที่ปรากฎบนสำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เปนตน บริษัทจะดำเนนิการขีดฆาหรือปกปดขอมูลเพื่อคุมครองขอมูลออนไหวของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

สวนที ่ก. สำหรับบริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 
สวนที ่ข. สำหรับบริษัทในกลุมอาคเนยธุรกิจประกันภัยและการเงิน 

ทานสามารถศึกษานโยบายความเปนสวนตัว สำหรบั ลูกคา โดยสแกน QR Code และสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิม่เติม  

หรือรองขอใชสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไดที่ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท (DPO) ผานศูนยดแูลลูกคา  

โทร. 1726 กด 3 หรืออีเมลมาที ่DPOSEG@tgh.co.th หรือติดตอตามที่อยูที่  

บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกดั (มหาชน) 315 อาคารอาคเนย ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………. 
       (                                                         ) 

     ผูขอเอาประกันภัย 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………. 
       (                                                         ) 

ผูใหความยินยอมในฐานะผูแทนโดยชอบธรรม / ผูใชอำนาจปกครอง 
ของผูขอเอาประกันภัย (กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

 ยินยอมใหกับบริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 ไมยินยอม 
 

 ยินยอมใหกับบริษัทในกลุมอาคเนยธุรกิจประกันและการเงิน เพื่อดำเนินการตามลักษณะเดียวกับขางตน 
 ไมยินยอม 
รายชื่อปรากฏตามลิงก http://www.southeastlife.com/alliance.pdf 


