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ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั  ส าหรับบคุคลภายนอก 
บริษัท ไอร่า แอนด ์ไอฟลุ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกที่ติดต่อ
หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้เพื่อให้ท่านไดร้ับทราบถึงการเก็บ
รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายหรือกฎเกณฑอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง  

ทัง้นี ้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวันีจ้ะแจง้ใหท้่านทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่าน ประเภทขอ้มูล วัตถุประสงค์การด าเนินการ ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูล การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่
บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน ตลอดจนการรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน และช่องทางการ
ติดต่อ  

1. ประกาศฉบับนีใ้ช้กับใครบ้าง และแหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ประกาศฉบบันีใ้ชบ้งัคบักับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งบุคคลภายนอกดงักล่าวหมายถึง  
คู่คา้ ตวัแทนจ าหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บัจา้ง ผูร้บัเหมา หากเป็นนิติบคุคล ใหห้มายความรวมถึงกรรมการผูม้ีอ  านาจ ผูแ้ทน 
และผูต้ิดต่อของบคุคลดงักล่าวนัน้ดว้ย 

1.2  แหล่งที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

แหล่งทีม่า ตัวอย่าง 
1) ได้ รับข้อ มูลส่วนบุคคล

จากท่านโดยตรง 
• ขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนคู่คา้ ลงทะเบียนเป็นคู่คา้กับบริษัท ลงนามใน

สัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อ
เรียกรอ้งหรือค ารอ้งขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ 

• การติดต่อบรษิัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

• ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยั เช่น ภาพบนัทึกจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 
(CCTV) 

2) ได้ รับข้อ มูลส่วนบุคคล
ของท่านจากแหล่งอื่น 

• คู่คา้ ตวัแทนจ าหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร ที่ท่านมีฐานะเป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจ ผูแ้ทน 
หรือพนกังาน 

• หน่วยงานราชการ และหน่วยงานผูก้  ากับดูแล เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือแหล่งขอ้มลูสาธารณะอื่น ๆ 
เช่น เว็บไซตข์องบริษัท ขอ้มลูที่คน้หาไดท้างอินเตอรเ์น็ต หรือบนแพลตฟอรม์
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

2.1 ขอ้มลูส่วนบคุคลคืออะไร 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ที่เก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม 

2.2 ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย  

บรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลหลายประเภทซึ่งรวมถึงขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

ขั้นตอน/กรณี ตัวอย่างข้อมูลบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย  
1) บริษัทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อคู่

ธุรกิจติดต่อ ขายสินคา้ หรือใหบ้รกิารใด ๆ  แก่บรษิัท 
• ข้อมูลนามบัตร เช่น ชื่อนามสกุล ต าแหน่งงาน เบอร์

โทรศพัท ์อีเมล 

• ขอ้มลูที่ใชใ้นการยืนยนัตวัตนได ้เช่น ชื่อนามสกุล เลขที่
และข้อมูลบนบัตรประชาชน รูปถ่าย และข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ใชใ้นการระบตุวัตน 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของท่าน เช่น ขอ้มลูประวตัิ
และการปฏิบัติงาน ข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงาน และ
ขอ้มลูเพื่อการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของท่าน รวมทัง้
ขอ้มลูบญัชีและการเงินเช่น ค่าตอบแทน หมายเลขบญัชี
ธนาคาร 

2) เมื่อท่านเขา้มาในบรเิวณพืน้ท่ีของบรษิัท  • บริษัทอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กลอ้งโทรทัศนว์งจร
ปิด (CCTV)  ทั้งนี ้บริษัทไม่ไดเ้ก็บขอ้มูลเสียงผ่านทาง
กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และบริษัทจะติดป้าย
แจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)ในบรเิวณพืน้ท่ีของบรษิัท 

3) เมื่อท่านติดต่อบริษัทหรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับ
บรษิัท บรษิัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล  

• ขอ้มลูส่วนตวั เช่น ชื่อ นามสกุล วนัเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย 
หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลข
หนงัสือเดินทาง  

• ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอรโ์ทรศัพท์ ที่อยู่ หรือ
ขอ้มลูโซเชียลมีเดีย 
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ขั้นตอน/กรณี ตัวอย่างข้อมูลบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย  

• ข้อมูลเก่ียวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วม
กิจกรรมในครัง้ก่อน ๆ 

4) บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามที่
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด เพื่อใช้
งานตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งไว้ในนโยบาย
ความเป็นส่วนตวันี ้เช่น 

• เมื่อบริษัทจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่าวเพื่อประโยชนใ์น
การรกัษาความปลอดภัยของบริษัท เช่น ขอ้มูลชีวภาพ 
( เ ช่ น  ข้อมูล ใบหน้า ส า ห รับ ใ ช้ ใ นกา รท า  facial 
recognition หรือลายนิว้มือ) เพื่อใชใ้นการระบตุวัตน 

• ในบางกรณี บริษัทอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว 
เช่น บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งใชบ้ัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูล
ศาสนาของท่านเพื่อใชใ้นการยืนยนัตวัตนของท่านหรือ
ด าเนินการทางภาษี 

 

กรณีจ าเป็น บรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหวของท่านโดยไดร้บัความยินยอมโดย
ชดัแจง้จากท่านหรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นตามที่กฎหมายก าหนดไวเ้ท่านัน้  

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถเสนองานจา้งหรือปฏิบตัิตามค าขอของท่าน 
อีกทัง้ บรษิัทอาจไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ทกุประการท่ีบรษิัทมีต่อท่านตามสญัญาทางธุรกิจ เช่น สญัญาจา้งท าของ สญัญาซือ้
ขาย สญัญาเช่า สญัญาบริการ สญัญาจา้งเหมาบริการ เป็นตน้ การจ่ายค่าจา้งหรือค่าบริการแก่ท่านความสมัพนัธใ์นการจา้ง 
ซือ้ขาย เช่า หรือใชบ้รกิารกบัท่าน เป็นตน้ หรือไม่สามารถปฏิบตัิภาระผกูพนัของบรษิัทตามกฎหมายได ้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

หากท่านใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอื่นแก่บรษิัท เช่น ขอ้มลูบคุคลอา้งอิง ขอ้มลูเก่ียวกบัสมาชิกในคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการ ผูถื้อหุน้ ผูแ้ทน หวัหนา้ผูจ้ดัการ ขอ้มลูเก่ียวกับผูค้  า้ประกัน ขอ้มลูเก่ียวกับผูร้บัประโยชน์  หรือท่านอาจขอให้
บรษิัทเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลดงักล่าวแก่บคุคลภายนอก  

ท่านมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามประกาศฉบับนีใ้หแ้ก่บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความ
ยินยอมจากบุคคลภายนอกนัน้ (หากเป็นกรณีที่ตอ้งไดร้บัความยินยอม) นอกจากนี ้ ท่านยงัมีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อให้บริษัท 
สามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามที่ระบุไวใ้นประกาศ
ฉบบันีด้ว้ย 

4. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
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วัตถุประสงค ์ ฐานตามกฎหมาย 

1) เพื่อการพิจารณา และ/หรืออนมุตัิคณุสมบตัิของท่านหรือบคุลากร
ของท่านก่อนการเขา้ท าสญัญากบับรษิัทและเพื่อการตรวจสอบ
ขอ้มลูเครดติ 

• การปฏิบตัิตามสญัญาหรือการด าเนินการ
ตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่มี

ความอ่อนไหว (ถา้ม)ี 

2) เพื่อการเขา้ท าสญัญาระหว่างบรษิัทกบัท่านหรือบคุลากรของท่าน • การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่มี

ความอ่อนไหว (ถา้ม)ี 

3) เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาระหวา่งบรษิัทกบัท่านหรือบคุลากรของ
ท่านในฐานะคูค่า้ ตวัแทนจ าหน่าย ผูใ้หบ้ริการ ซึง่รวมถึงการออก
ใบสั่งซือ้ ใบขอซือ้ ใบแจง้หนี ้การบนัทึกขอ้มลูคู่คา้ ตวัแทนจ าหน่าย 
ผูใ้หบ้รกิาร การบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์(เช่น การอนญุาตให้
เขา้ถงึฐานขอ้มลู หรือบรเิวณสถานท่ีของบรษิัท) การตรวจรบัสินคา้
หรือบรกิาร และการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ             
คู่คา้ ตวัแทนจ าหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร  

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4) เพื่อป้องกนัและตรวจสอบการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นการฉอ้ฉล 
การกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การละเวน้หรือการประพฤติมชิอบ 
การฟอกเงิน การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการ
กระท าอื่นใดที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

5) เพื่อการโอนสิทธิ หนา้ที่ และผลประโยชนใ์ด ๆ ตามสญัญาที่
เก่ียวขอ้งระหว่างท่านหรือบคุลากรของท่านกบับรษิัท 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

6) เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรียกรอ้งการบงัคบัใช้
กฎหมาย รวมถงึรายงานขอ้มลูตอ่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย 
เช่น กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวา่ดว้ย
ภาษีอากร เป็นตน้ หรือเมื่อไดร้บัหมายเรียก หรือหมายอายดัจาก
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ หนว่ยงานราชการ หรือศาล 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

7) เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัติามหรือการใช้
สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตาม
กฎหมาย 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่มี

ความอ่อนไหว (ถา้ม)ี 
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วัตถุประสงค ์ ฐานตามกฎหมาย 

8) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในและบรเิวณส านกังานใหญ่ 
ส านกังานสาขา หรือสถานท่ีของบรษิัท และการบนัทึกวีดีโอของผู้
ที่มาตดิต่อ ณ บรเิวณสถานท่ีของบรษิัทดว้ยกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 
(CCTV)  

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

9) เพื่ออ านวยความสะดวก จดัการ และ/หรือบรหิารเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายนอกหรือการตรวจสอบภายใน ส าหรบัการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของบรษิัท 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

10) เพื่อการจดัเก็บและส ารองขอ้มลูส่วนบคุคล (ไม่วา่ในกรณีเกิดภยั
พิบตัิหรือไม่ก็ตาม) ของท่านและบคุลากรของทา่น 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่มี

ความอ่อนไหว (ถา้ม)ี 

11) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด • การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

12) เพื่อประโยชนท์างดา้นความปลอดภยั เช่น จดัใหม้มีาตรการรกัษา
ความปลอดภยั ซึ่งรวมถึงระบบไอที สารสนเทศ เช่น การเขา้สู่ระบบ 
(Log in) เขา้เว็บไซต ์

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

13) เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของทา่น
หรือบคุคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การควบคมุและป้องกนั
โรคติดต่อ 

• ระงบัอนัตรายต่อชวีิต รา่งกาย 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

14) เพื่อการเปิดเผยใหแ้กต่วัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และผูใ้หบ้รกิาร
ส าหรบัการด าเนินงานใด ๆ 

• การปฏิบตัิตามสญัญาหรือการด าเนินการ
ตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยินยอม 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งไดร้ะบุไวใ้นนโยบายฉบับนี ้หลักเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดระยะเวลาเก็บรกัษา ไดแ้ก่ 
บริษัทเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่บริษัทด าเนินความสมัพันธ์การใหสิ้นเชื่อ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการกับท่าน 
และบริษัทอาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทาง
กฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายหรือเพื่อการ
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ยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูข้องตนส าหรบัการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองคก์ร
ของบรษิัท 

6. การเปิดเผยข้อมูล 

เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้ในประกาศนี ้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี ้

1) ลกูคา้ของบรษิัท หรือบคุคลภายนอกอื่นตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรือตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
2) ผูร้บัโอนสิทธิ หนา้ที่ และผลประโยชนใ์ด ๆ จากบริษัท รวมถึงผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากผูร้บัโอนดงักล่าวใหด้  าเนินการ

แทน เช่น การโอนสิทธิ และ/หรือหนา้ที่ภายใตส้ญัญาที่เก่ียวขอ้ง การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมกิจการ การ
ซือ้กิจการ การขายทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจา้งช่วง และ/หรือผู้ให้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ท่ี
ปรกึษากฎหมาย ผูเ้ชี่ยวชาญ และที่ปรกึษาใด ๆ 

4) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเจา้พนกังานซึ่งใชอ้  านาจ
ตามกฎหมาย เช่น ศาล เจา้หนา้ที่ต  ารวจ กรมสรรพากร 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ (หากมี) 

บริษัทอาจตอ้งโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้ับบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นตน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัท เช่น การส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปเก็บไวบ้น
แพลตฟอรม์คลาวดห์รือเซิรฟ์เวอรท์ี่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ  

เมื่อมีความจ าเป็นที่บริษัทตอ้งโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศที่สาม ซึ่งมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย บริษัทจะด าเนินการเพื่อใหม้ีมาตรการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
ส าหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดโ้อนไป หรือเพื่อใหก้ารโอนนัน้สามารถด าเนินการไดต้ามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่ใช้
บงัคบั เช่น บรษิัท อาจขอใหบ้คุคลภายนอกที่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดโ้อนไปนั้น ตกลงกบั บรษิัทเพื่อใหค้  า
รบัรองว่า ขอ้มลูนัน้จะไดร้บัความคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เทียบเท่ากบัขอ้ก าหนดในประเทศไทย  

8. การใช้คุกกี ้

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใชคุ้กกีแ้ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใชผ้ลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการของ
บรษิัท รวมถึงการใชเ้ว็บไซต ์และแอปพลิเคชนัเอมนันี่ (A money) 

การเก็บรวบรวมคกุกีแ้ละเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนัดงักล่าวจะชว่ยใหบ้รษิัทสามารถจดจ าท่าน ทราบถึงความชื่น
ชอบของท่าน และปรบัปรุงวิธีการที่บริษัทจะเสนอผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการใหแ้ก่ท่าน รายละเอียดโปรดด ูประกาศเก่ียวกบั
การใช้และจัดการคุกกี้ (Cookies Notice) https://www.amoney.co.th/privacy/cookie_consent และ http://www.aira-
aiful.co.th/?page_id=1739  

https://www.amoney.co.th/privacy/cookie_consent%20และ
http://www.aira-aiful.co.th/?page_id=1739
http://www.aira-aiful.co.th/?page_id=1739
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9. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคเ์ดิม 

บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวันที่พระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดต้ามวตัถปุระสงคเ์ดิม ทัง้นี ้ท่านสามารถขอเพิกถอนความยินยอม
ในการเก็บรวบรวมและใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงคเ์ดิมเมื่อใดก็ได้  (โปรดดูเพิ่มเติมในหัวขอ้ สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

10.1 ท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้ห้ความยินยอมไวก้ับบริษัทไดต้ลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวอยู่กบับรษิัท 

(2) สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเอง และ
ขอใหบ้รษิัทท าส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวใหแ้ก่ตนเอง รวมถึงขอใหบ้รษิัทเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคล
ที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อบรษิัท 

(3) สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้รษิัทแกไ้ขขอ้มลูส่วน
บคุคลใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(4) สิทธิในการขอใหล้บ หรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทท าการลบ หรือ
ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้เป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบถุึงตวับคุคล ดว้ยเหตผุลบางประการได้ 

(5) สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล (right to restriction) ท่านมีสิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสวนบุคคล
ของตนเอง ดว้ยเหตผุลบางประการได ้

(6) สิทธิในการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล (right to transfer) ท่านมีสิทธิในการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสวนบุคคลของ
ตนเองที่ไดใ้หไ้วก้บับรษิัทไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรายอื่นหรือตนเองได ้ดว้ยเหตผุลบางประการ 

(7) สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเอง ดว้ยเหตผุลบางประการได ้

10.2 ช่องทางการใชสิ้ทธิ 

ท่านสามารถใชสิ้ทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลขา้งตน้ได้ที่ส  าหนกังานใหญ่ หรือส่งจดหมายผ่านทาง
ไปรษณียต์ามที่อยู่ของบรษิัท พรอ้มเอกสารดงัต่อไปนี ้

1) แบบฟอรม์ค าขอใชสิ้ทธิพรอ้มลงลายมือชื่อ (ท่านสามารถดาวนโ์หลดเอกสารดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัท) 

2) ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิของท่าน บรษิัทจะแจง้เหตผุลของการปฏิเสธใหท้่านทราบดว้ย 
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10.3 ระยะเวลาการด าเนินการ 

บริษัทจะด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิของท่านภายใน 30 วันนับจากไดร้ับค าขอใช้สิทธิที่สมบูรณพ์รอ้มเอกสาร
ประกอบโดยครบถว้น โดยที่ระหว่างการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานขอ้มลูของบริษัท
จะไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใดและอาจยงัคงถกูเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยอยู่  

11. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

11.1 บริษัทจะจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการเขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข สญูหาย 
ท าลาย หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

11.2 หากบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทจะก ากับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบริษัทมอบหมายให้
ด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของบรษิัทอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

12. รายละเอียดการติดต่อ 

ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน การ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่าน การใชสิ้ทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบรษิัทไดด้งันี ้

บรษิัท ไอรา่ แอนด ์ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) และเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (นายยจูิ ฟคุาดะ (Yuji Fukada)) 

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร ์ชั้น 33,34 หอ้งเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร : 0-2117-5000  

อีเมล: DPOoffice@aira-aiful.co.th  

ทั้งนี ้ ท่านมีสิทธิในการรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้อง เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือ                    
ไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกภายใตพ้ระราชบญัญัติ
ดงักล่าว 

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทอาจพิจารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกาศนีต้ามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อใหแ้น่ใจว่า
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสม หากประกาศนีม้ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง บริษัทจะแจง้ใหท้่าน
ทราบผ่านเว็บไซตห์รือดว้ยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
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