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

บรษิัท ไอรา่ แอนด ์ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัของพนกังานและผูส้มคัร
งาน จึงจัดใหม้ีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้เพื่อใหท้่านไดร้บัทราบถึงการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายหรือกฎเกณฑอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง  

ทั้งนี ้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนีจ้ะแจง้ใหท้่านทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคลของท่าน ประเภทขอ้มลู วตัถปุระสงคก์ารด าเนินการ ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล
ใหแ้ก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน ตลอดจนการรกัษาความลับและความปลอดภัยของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และ
ช่องทางการติดต่อ  

1. ประกาศฉบับนีใ้ช้กับใครบ้าง และแหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1  ประกาศฉบับนีใ้ชบ้ังคับกับบุคคลใด ๆ ที่บริษัทมีความสัมพันธ์ดว้ย และเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทตอ้ง
บริหารจดัการในการสรรหาและท าสญัญาว่าจา้ง การบริหารค่าตอบแทนและผลการปฏิบตัิงาน การจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง
และสวสัดิการ การบริหารสิทธิประโยชน ์จดัการดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร การพฒันาองคก์ร การฝึกอบรมและ
พฒันา การสนบัสนุนใหพ้นกังานมีใบอนุญาตและประกาศนียบตัรทางวิชาชีพ การบริหารแผนการสืบทอดต าแหน่งและ
บคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู ความสมัพนัธใ์นการท างาน ซึ่งหมายความถึงบคุคลดงัต่อไปนี ้(“ท่าน”) 

(1) ผูส้มคัรงาน  
(2) ลกูจา้ง ซึ่งรวมถึงลกูจา้งระยะสัน้  
(3) ที่ปรกึษา 
(4) กรรมการบรษิัท  
(5) พนกังานจา้งเหมาแรงงาน 
(6) พนกังานของผูร้บัจา้งท าของหรือบรษิัทผูใ้หบ้รกิาร (Outsource)  
(7) นกัศกึษาฝึกงาน  
(8) วิทยากรและผูป้ระสานงาน และ  
(9) บุคคลอื่นใดที่บริษัทไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง บุคคลค า้ประกัน ผู้รับ

ผลประโยชน ์ผูต้ิดต่อในกรณีฉกุเฉิน หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ )  
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1.2 แหล่งที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

แหล่งทีม่า ตัวอย่าง 
1) ได้ รับข้อ มูลส่วนบุคคล

จากท่านโดยตรง 
• ขั้นตอนภายในของบริษัทส าหรบัสัญญาจา้งงานของท่าน เมื่อท่านลงนามใน

สัญญาจ้างงาน และขั้นตอนการท าประกันภัยส าหรับพนักงานและการ
เรียกรอ้งประโยชนสิ์นไหมทดแทน 

• การติดต่อบรษิัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

• ระบบการจดัเก็บขอ้มลูออนไลนข์องบรษิัท เช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเว็บไซตห์รือ
ระบบภายในของบรษิัท เป็นตน้ 

2) ได้ รับข้อ มูลส่วนบุคคล
ของท่านจากแหล่งอื่น 

• หน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานต าราจแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และศาล เป็นตน้ 

• โรงพยาบาลท่ีท าการตรวจสขุภาพใหแ้ก่พนกังานใหม่ 

• บรษิัทนายจา้งของท่าน (ส าหรบัพนกังานจากบรษิัท outsource) 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

2.1 ขอ้มลูส่วนบคุคลคืออะไร 

ขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวกบับคุคลธรรมดาซึ่งสามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม 

2.2 ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผล 

บรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลหลายประเภทซึ่งรวมถึงขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง 
1) ข้อมูลส่วนตัว • ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล ชื่อเล่น นามแฝง หรือชื่อที่เคยใช้ รวมทั้ง

ลายมือชื่อ 

• ภาพถ่าย รูปหนา้ หรือรูปพรรณสณัฐาน  

• เพศ ส่วนสูง น ้าหนัก วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ สถานภาพทางการสมรส 
สถานภาพครอบครวั จ านวนสมาชิกในครอบครวัและจ านวนบตุร 

• ขอ้มลูเก่ียวกบังานอดิเรกและความสนใจ ภาพถ่าย ทกัษะในการใชภ้าษา 



 

หนา้ 3 จาก 10 

 

ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง 

• ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาใบอนุญาตขับขี่
ยานพาหนะตามกฎหมาย หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลข
ส าหรบัใบอนญุาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขทะเบียนคนต่างดา้ว เป็นตน้ 

2) ข้อมูลการศึกษา • วุฒิการศึกษาและการเขา้ศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองคก์รวิชาชีพ ผล
การศกึษา ใบประกาศการฝึกอบรม เป็นตน้ 

3) ข้อมูลส าหรับติดต่อ • ที่อยู่ทางไปรษณียข์องที่พกัอาศยั ที่อยู่ในการจดัส่ง หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข
โทรสาร อีเมลส่วนตวั 

• ที่อยู่ทางไปรษณียข์องบริษัทที่ท  างาน หมายเลขโทรศัพทแ์ละโทรสารที่ท  างาน 
อีเมลที่ท  างาน 

4) ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้าง
งาน 

• รายละเอียดเก่ียวกบัการจา้งงาน สถานภาพการจา้งงาน และประวตัิการจา้งงาน 
เช่น อาชีพ ต าแหน่ง สงักดั ชื่อบรษิัทหรือ สถานภาพใบอนญุาตท างาน ชื่อ เลขที่
และอายสุมาชิกของกองทนุส ารองเลีย้งชีพเดิม  

• รายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตท างาน ขอ้มลูการตรวจสอบบุคคลอา้งอิงและ
ประวตัิความเป็นมา หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  

• ประวัติการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับเงินเดือน การเข้างาน และ
ผลประโยชนต์่างๆ) วนัที่เริ่มว่าจา้ง อายุงาน การเลิกจา้ง ทรพัยสิ์นที่อยู่ในความ
ครอบครองระหว่างการจา้งงาน การประเมินต่าง ๆ (การประเมินผลการท างาน 
และความเป็นไปได ้การประเมินสมรรถนะประเภทต่าง ๆ ทักษะความรูใ้นการ
ปฏิบตัิงานและภาวะผูน้  า พฤติกรรม) รวมทัง้การใชก้ารประเมินทางเทคโนโลยี
และการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ  (เช่น อินเทอรเ์น็ต อีเมล) ทัง้นีร้วมถึงขอ้มลูที่เก่ียวกบั
ความผิดทางวินยัและการชดใชค้่าเสียหาย 

5) ข้อมูลทางการเงนิ • หมายเลขบญัชีธนาคาร  

• ประวตัิสินเชื่อ รายละเอียดเก่ียวกบัธนาคารท่ีใช ้ 

• ประวตัิการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั  

• ขอ้มลูรายได ้/ เงินเดือน / ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิาร / เงินชดเชยอื่น ๆ  

• การหกัเงินเดือนลกูจา้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

• การหกัเงินเดือนลกูจา้งตามความสมคัรใจ  

• ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน ์สวสัดิการ การใหค้วามช่วยเหลือ 
การใหเ้ปล่า เงินอดุหนนุ) เป็นตน้ 



 

หนา้ 4 จาก 10 

 

ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง 
6) ข้ อ มู ล ท า ง เ ท ค นิ ค 

อุปกรณห์รือเคร่ืองมือ 
• หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร ์(IP address หรือ Mac address) 

• คกุกี ้(Cookies ID) 

• รุน่และประเภทของอปุกรณ ์เครือข่าย ขอ้มลูการเชื่อมต่อ 

• ล็อก (Log) และขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ (Log - in) ระยะเวลาที่เขา้ถึง การใชง้าน
และระยะเวลาการใชง้านแอปพลิเคชนัและเว็บไซต ์ประวตัิการคน้หา ขอ้มลูการ
เรียกด ู

• ประเภทและเวอรช์ั่นของปลั๊กอินเบราวเ์ซอร ์ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม์ 
รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอปุกรณท์ี่ท่านใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอรม์ 

• ขอ้มลูทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใชง้านบนแพลตฟอรม์และระบบปฏิบตัิการ เป็น
ตน้ 

7) ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่ความ
อ่อนไหว 

• บริษัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ประวตัิ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ โดยบริษัทจะตอ้งไดร้บัความ
ยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

8) ข้อมูลอื่น ๆ • เช่น การแสดงความคิดเห็น การใหข้อ้ติชม การรอ้งเรียน การใหค้  าแนะน า การ
ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น ขอ้ซกัถามและขอ้มลูที่ท่านสมคัรใจใหใ้นระหวา่งที่
มีการติดต่อส่ือสารดา้นทรพัยากรบคุคล เป็นตน้ 

 

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถเสนอต าแหน่งงานใหแ้ก่ท่านตามค าขอ 
อีกทัง้ บรษิัทอาจไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ทกุประการที่บรษิัทมีต่อท่านตามสญัญาจา้งงาน / การบรหิารค่าตอบแทน / การ
บรหิารสิทธิประโยชน ์/ การจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง และสิทธิประโยชน ์/ การฝึกอบรมและพฒันา / การใหท้นุการศกึษา / การ
สนบัสนุนใหพ้นกังานมีใบอนุญาตและประกาศนียบตัรทางวิชาชีพ / การบริหารแผนการสืบทอดต าแหน่งและบคุลากรที่มี
ศกัยภาพสงู ความสมัพนัธใ์นการท างานกบัท่าน หรือไม่สามารถปฏิบตัิภาระผกูพนัของบรษิัทตามกฎหมายได ้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลเก่ียวกับคู่สมรส ข้อมูล
เก่ียวกบัสมาชิกในครอบครวั ขอ้มลูเก่ียวกบับตุร ผูอ้ปุการะ ผูอ้ยู่ในอปุการะ ขอ้มลูเก่ียวกบัสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการ ผูถื้อหุน้ ผูแ้ทน หัวหนา้ผูจ้ัดการ ขอ้มูลเก่ียวกับผูค้  า้ประกัน ขอ้มูลเก่ียวกับผูร้บัประโยชน ์หรือท่านอาจขอให้
บรษิัทเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลดงักล่าวแก่บคุคลภายนอก  

ท่านมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามประกาศฉบบันีใ้หแ้ก่บุคคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความ
ยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น (หากเป็นกรณีที่ตอ้งไดร้บัความยินยอม) นอกจากนี ้ท่านยังมีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อให้
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บริษัท สามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลเหล่านัน้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามที่ระบุไวใ้น
ประกาศฉบบันีด้ว้ย 

4. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานตามกฎหมาย 

1) เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนการสรรหา เช่น การสรรหา การคดัเลือกการตดัสินใจ
ว่าจ้าง การด าเนินการเก่ียวกับใบสมัครเข้าท างาน การสัมภาษณ์งาน การ
ประเมินคุณสมบัติตามข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครงาน ความเหมาะสมและ
คณุสมบตัิ ตลอดจนประสิทธิภาพการท างาน การตรวจสอบประวตัิความเป็นมา
และการคดักรองในกรณีที่ท่านไดร้บัขอ้เสนอใหเ้ขา้ท างาน การตรวจสอบขอ้มลู
ของท่านกับบัญชีรายชื่อบุคคลตอ้งห้าม การอนุมัติใบสมัครเข้าท างาน การ
ติดต่อท่านเก่ียวกบัต าแหน่งที่ท่านขอหรือสมคัร (เช่น การติดต่อเพื่อแจง้ใหท้ราบ
ว่าใบสมคัรของท่านไดร้บัการอนมุตัิหรือถกูปฏิเสธ) เป็นตน้ 

• ความยินยอม 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วน

บคุคลที่มีความอ่อนไหว 

2) เพื่อด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาจา้งงานระหวา่งบรษิัทกบัท่าน รวมถึง
สญัญาอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน เช่น สญัญาไม่เปิดเผยความลบั เป็นตน้ 

• การปฏิบตัิตามสญัญาหรือการ

ด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท า

สญัญา 

3) เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ของบรษิัทภายใตส้ญัญาจา้งงาน และขัน้ตอนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจา้งงาน เช่น การจดัท าเงนิเดือน การบนัทึกประวตัิพนกังาน การจา้งงาน
ผูม้ีความพิการ การจดัท ารายงานการลาทกุประเภท การประเมินผลการท างาน 
การประเมินและยืนยนัการท างานในระยะทดลองงาน การสมคัรกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ และการจดัการขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุ เป็นตน้ 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วน

บคุคลที่มีความอ่อนไหว 

4) เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรียกรอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
รวมถงึเพื่อรายงานขอ้มลูต่อหนว่ยงานราชการตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
กรมสรรพากร ส านกังานประกนัสงัคม กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน หรือ
เมื่อไดร้บัหมายเรียก หรือหมายอายดัจากเจา้หนา้ที่ต  ารวจ หน่วยงานราชการ 
หรือศาล เป็นตน้ 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

5) เพื่อใหท้่านปฏิบตัติามขอ้ก าหนดภายใตส้ญัญาจา้งงานในฐานะพนกังานของ
บรษิัท รวมถงึการใชข้อ้มลูสแกนเสน้เลือด เพื่อรกัษาความปลอดภยัของระบบ
และขอ้มลูของบรษิัท ส าหรบัการปฏิบตัิตามสญัญาจา้งงานของทา่น 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วน

บคุคลที่มีความอ่อนไหว 
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วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานตามกฎหมาย 

6) เพื่อบรหิารจดัการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพและการประกนัภยั เช่น การจดัให้
มีการตรวจสขุภาพ ประกนัสขุภาพ ประกนัประเภทอื่น ๆ และการเรียกรอ้งคา่
สินไหมประกนั เป็นตน้ 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วน

บคุคลที่มีความอ่อนไหว 

7) เพื่อจดัใหม้ีการฝึกอบรมส าหรบัพนกังานตามที่ไดต้กลงหรือก าหนดไวใ้นสญัญา
จา้งงาน และนโยบายของบรษิัท กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัการท างานและ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

8) เพื่อรกัษาความปลอดภยัภายในหรือบรเิวณส านกังานใหญ่ ส านกังานสาขา 
หรือสถานท่ีของบรษิัท ผ่านระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

9) เพื่อสนบัสนนุการกูเ้งิน และ/หรือการสมคัรบตัรเครดติของทา่น โดยการใหข้อ้มลู
สถานะการจา้งงานแก่ธนาคารพาณิชย ์

• ความยินยอม 

10) เพื่อจดัการและแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ อนัเนื่องมาจากการปฏิบตังิานภายใต้
สญัญาจา้งงาน รวมถึงการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น
ใด 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

11) เพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้ง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• สิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย

ส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่มคีวาม

อ่อนไหว 

12) เพื่อเก็บรกัษาขอ้มลูของทา่นหลงัจากสิน้สดุสถานะการเป็นพนกังาน เพื่อเป็น
การอา้งอิงส าหรบัการสมคัรงานอีกครัง้ของท่านกบับรษิัทในอนาคต 

• ความยินยอม 

13) เพื่อเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้กล่กูคา้ คู่คา้ และบคุคลภายนอกอืน่ ๆ อนั
เนื่องมาจากสิทธิและหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามสญัญาจา้งงาน 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

14) เพื่อเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้กต่วัแทน ผูใ้หบ้รกิาร หรือผูร้บัจา้งช่วงส าหรบัการ
ด าเนินงานใด ๆ ของบรษิัท 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยินยอมส าหรบัขอ้มลูส่วน

บคุคลที่มีความอ่อนไหว 
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5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งไดร้ะบุไวใ้นนโยบายฉบบันี ้หลกัเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดระยะเวลาเก็บรกัษา ไดแ้ก่ 
บรษิัทเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตลอดระยะเวลาที่บรษิัทด าเนินความสมัพนัธก์ารสรรหาบคุลากร สญัญาว่าจา้ง ตลอดจน
การบริหารงานดา้นทรพัยากรบุคคลกับท่าน และบริษัทอาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อ
การปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบตัิต าม 
หรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายหรือเพื่อการยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูข้องตนส าหรบัการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ
เพื่อเหตอุื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบรษิัท 

6. การเปิดเผยข้อมูล 

เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นประกาศนี ้บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัท ไอฟุล คอรป์อเรชั่น ที่ประเทศญ่ีปุ่ น และบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เพื่อการ
บริหารงานภายในต่าง ๆ เช่น การจดัการขอ้เรียกรอ้งของพนกังาน การสอบสวนกรณีทุจริตคอรร์ปัชั่น
ภายในบรษิัท เป็นตน้ 

(2) ลกูคา้ ผูใ้หบ้รกิาร และบคุคลภายนอกอื่น ๆ เนื่องมาจากสิทธิและหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามสญัญาจา้ง 
(3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรือ ผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใด ๆ เช่น ผูใ้หบ้รกิารเก็บและ

ท าลายเอกสาร โรงพิมพ ์บริษัทรับจา้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ        
ที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาใด ๆ เป็นตน้ 

(4) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดแูล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเจา้พนกังาน
ซึ่งใชอ้  านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ต ารวจ ส านกังานประกันสงัคม กรมสรรพากร ส านกังานตรวจคน
เขา้เมือง กระทรวงพาณิชย ์กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา เป็นตน้ 

(5) สถาบนัฝึกอบรมภายนอก 
(6) ธนาคาร หรือบรษิัทบตัรเครดิตที่มีนิติสมัพนัธก์บัท่าน 
(7) โรงพยาบาล ส าหรบัการตรวจสขุภาพของท่าน 
(8) บรษิัทประกนัภยั 
(9) บรษิัทจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ (หากมี) 

บรษิัทอาจตอ้งโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหก้บับคุคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อให้
บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคท์างธุรกิจหรือเพื่อประโยชนข์องท่านและบริษัท เช่น เมื่อเกิดการทุจริตคอรร์ปัชั่นภายใน
องคก์ร หรือมีการรอ้งเรียนจากพนกังาน เป็นตน้  
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เมื่อมีความจ าเป็นที่บริษัทตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่สาม ซึ่งมีมาตรฐานการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย บริษัทจะด าเนินการเพื่อใหม้ีมาตรการการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่าง
เพียงพอส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดโ้อนไป หรือเพื่อใหก้ารโอนนัน้สามารถด าเนินการไดต้ามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลที่ใชบ้งัคบั เช่น บริษัท อาจขอใหบุ้คคลภายนอกที่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดโ้อนไปนัน้ ตกลงกบั 
บริษัทเพื่อใหค้  ารบัรองว่า ขอ้มูลนั้นจะไดร้บัความคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับ
ขอ้ก าหนดในประเทศไทย  

8. การใช้คุกกี ้

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใชค้กุกีแ้ละเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกัน เมื่อท่านใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของ
บรษิัท รวมถึงการใชเ้ว็บไซต ์และแอปพลิเคชนัเอมนัน่ี (A money) 

การเก็บรวบรวมคุกกีแ้ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถจดจ าท่าน ทราบถึง
ความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่บริษัทจะเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน รายละเอียดโปรดดู 
ประกาศเก่ียวกับการใชแ้ละจัดการคุกกี ้(Cookies Notice) https://www.amoney.co.th/privacy/cookie_consent และ 
http://www.aira-aiful.co.th/?page_id=1739 

9. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคเ์ดิม 

บรษิัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามที่บรษิัทไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวนัท่ีพระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบ้ังคับต่อไปไดต้ามวัตถุประสงคเ์ดิม ทั้งนี ้ท่านสามารถขอเพิกถอนความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคเ์ดิมเมื่อใดก็ได ้(โปรดดเูพิ่มเติมในหวัขอ้ สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

10.1 ท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วามยินยอมไวก้ับบริษัทไดต้ลอดระยะเวลาที่ข้อมลูส่วน
บคุคลดงักล่าวอยู่กบับรษิัท 

(2) สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง 
และขอใหบ้ริษัทท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ตนเอง รวมถึงขอใหบ้ริษัทเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มูล
ส่วนบคุคลที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อบรษิัท 

(3) สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถ้กูตอ้ง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทแกไ้ขขอ้มลู
ส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(4) สิทธิในการขอใหล้บ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทท าการลบ 
หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้เป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบถุึงตวับคุคล ดว้ยเหตผุลบางประการได้ 
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(5) สิทธิในการขอใหร้ะงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction) ท่านมีสิทธิในการระงับการใชข้อ้มูลสวน
บคุคลของตนเอง ดว้ยเหตผุลบางประการได ้

(6) สิทธิในการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล (right to transfer) ท่านมีสิทธิในการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสวนบุคคล
ของตนเองที่ไดใ้หไ้วก้บับรษิัทไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรายอื่นหรือตนเองได ้ดว้ยเหตผุลบางประการ 

(7) สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคดัคา้น
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเอง ดว้ยเหตผุลบางประการได ้

10.2 ช่องทางการใชสิ้ทธิ 

ท่านสามารถใชสิ้ทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้ไดท้ี่ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือส่งจดหมาย
ผ่านทางไปรษณียต์ามที่อยู่ของบรษิัท พรอ้มเอกสารดงัต่อไปนี ้

1) แบบฟอรม์ค าขอใชสิ้ทธิพรอ้มลงลายมือชื่อ (ท่านสามารถติดต่อขอแบบฟอรม์ผ่านฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
หรือดาวนโ์หลดเอกสารดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท) 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิของท่าน บรษิัทจะแจง้เหตผุลของการปฏิเสธใหท้่านทราบดว้ย 

10.3 ระยะเวลาการด าเนินการ 

บริษัทจะด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิของท่านภายใน 30 วนันบัจากไดร้บัค าขอใชสิ้ทธิที่สมบูรณพ์รอ้มเอกสาร
ประกอบโดยครบถว้น โดยที่ระหว่างการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานขอ้มูลของ
บรษิัทจะไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใดและอาจยงัคงถกูเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยอยู่  

11. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

11.1 บริษัทจะจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข สญู
หาย ท าลาย หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

11.2 หากบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลขอ้มูล บริษัทจะก ากับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบริษัทมอบหมายให้
ด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของบรษิัทอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

12. รายละเอียดการติดต่อ 

ในกรณีที่มีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่าน การใชสิ้ทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้
ดงันี ้
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บริษัท ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (นายยูจิ ฟุคาดะ (Yuji 
Fukada)) หรือฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

สถานท่ีติดต่อ: เลขที่ 90 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์ชัน้ 33,34 หอ้งเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร : 0-2117-5000  

อีเมล: DPOoffice@aira-aiful.co.th หรือ HRM@aira-aiful.co.th  

ทั้งนี ้ท่านมีสิทธิในการรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือ       
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกา ศอื่น ๆ ที่ออกภายใต้
พระราชบญัญัติดงักล่าว 

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทอาจพิจารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกาศนีต้ามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อใหแ้น่ใจ
ว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองอยา่งเหมาะสม หากประกาศนีม้ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง บรษิัทจะแจง้ให้
ท่านทราบผ่านเว็บไซตห์รือดว้ยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
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