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

บริษัท ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ จึงจัดใหม้ี
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้เพื่อใหท้่านไดร้บัทราบถึงการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล”) และกฎหมายหรือกฎเกณฑอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง  

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

1. ประกาศฉบับนีใ้ช้กับใครบ้าง และแหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1  ประกาศฉบับนีใ้ชส้  าหรบัลูกคา้ (“ท่าน”) หากท่านไดด้  าเนินการหรือเป็นไปตามกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
กรณีดงัต่อไปนี ้

• สมคัรสินเชื่อและ / หรือ บรกิารกบับรษิัท 

• ติดต่อสอบถามขอ้มลูสินเชื่อ และ / หรือ บรกิาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบรษิัท 

• ไดร้บัการเสนอ ชกัชวน หรือรบัทราบขอ้มลูใหส้มคัรสินเชื่อ และ / หรือ บรกิารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบรษิัท 

• ถกูปฏิเสธการการสมคัรสินเชื่อ และ / หรือ บรกิารกบับรษิัท และบรษิัทเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลเอาไวอ้ยู่ 

1.2 แหล่งที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

แหล่งทีม่า ตัวอย่าง 
1) ได้ รับข้อ มูลส่วนบุคคล

จากท่านโดยตรง 
• ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้ริการหรือสินเชื่อกับบริษัท การยืนยนัตวัตน การลงนาม

ในสญัญา  

• การกรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์ แบบสอบถาม แบบลงทะเบียน หรือขัน้ตอน
การยื่นขอ้เรียกรอ้งหรือค ารอ้งขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ  

• การติดต่อผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล บัญชีส่ือสังคม
ออนไลนข์องบริษัท นามบตัร การประชุม อบรม สมัมนา งานอิเวนต ์กิจกรรม
ส่งเสรมิทางการตลาด การพบปะ หรือช่องทางอื่นใด เป็นตน้ 

• การจดัเก็บขอ้มลูโดยอตัโนมตัิ เช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านผ่านเว็บไซตบ์รษิัท หรือ
แอปพลิเคชนัเอมนัน่ี (A money) เป็นตน้ 
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แหล่งทีม่า ตัวอย่าง 
2) ได้ รับข้อ มูลส่วนบุคคล

ของท่านจากแหล่งอื่น 
• ลกูคา้ ตวัแทน หรือผูใ้หบ้รกิารของบรษิัท 

• หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท 
ขอ้มลูที่คน้หาไดท้างอินเตอรเ์น็ต หรือบนแพลตฟอรม์ส่ือสงัคมออนไลนต์่าง ๆ 
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทิวบ ์(YouTube) เป็น
ตน้ 

 

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 าหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกลุ ชื่อเล่น (หากมี) 

• ภาพถ่าย รูปหนา้ หรือรูปพรรณสณัฐาน  

• เพศ วนัเดือนปีเกิด อายุ 

• สถานภาพทางการสมรส สถานภาพครอบครวั จ านวนสมาชิกในครอบครวัและ
จ านวนบตุร 

• สญัชาติ ประเทศที่พ านกั 

• ลายมือชื่อ 

• ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาทะเบียนบา้น หรือเอกสารที่ใชใ้นการ
ระบุและยืนยนัตวัตนที่มีลกัษณะเดียวกัน) ขอ้มลูการท าความรูจ้กัลกูคา้ (KYC) 
เป็นตน้ 

2) ข้อมูลการศึกษาและการ
ท างาน 

• ระดบัการศกึษา 

• อาชีพและสาขาอาชีพ 

• ต าแหน่งงาน 

• ประวตัิการท างาน รายละเอียดงาน 
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ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง 

• ข้อมูลที่ท  างาน เช่น  ชื่อบริษัท ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ จ านวนพนักงาน  
เป็นตน้ 

3) ข้อมูลส าหรับติดต่อ • ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ที่อยู่ตามเอกสารส าคัญ และที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ 
สถานท่ีท างาน 

• หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล 

• เวลาที่สะดวกใหต้ิดต่อ 

• ชื่อหรือบญัชีเขา้ใชง้านส าหรบัการติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสห์รือส่ือสงัคม
ออนไลนต์่าง ๆ (เช่น ไอดีไลน ์(LINE ID), บญัชีเฟซบุ๊ก กรณีท่านติดต่อผ่านเพจ
เฟซบุ๊กของบรษิัท) 
 

4) ข้อมูลทางการเงนิ • หมายเลขบญัชีธนาคาร 

• เลขบตัรเอมนัน่ี (A money) 

• ขอ้มลูรายไดต้่อเดือน วนัท่ีเงินเดือนออก หรือหลกัฐานแสดงรายไดอ้ื่น ๆ  

• ข้อมูลคะแนนเครดิต (Credit Score) วงเงินบัตร คะแนนสะสม วงเงินสินเชื่อ
อนมุตัิ ขอ้มลูการกูย้ืมเงิน ยอด รายละเอียดและประวตัิการช าระเงิน 

• ประวัติการท าธุรกรรม รายละเอียดธุรกรรม ข้อมูลในบันทึกช่วยจ าการท า
ธุรกรรม หมายเลขอา้งอิงการท าธุรกรรม ช่องทางการท าธุรกรรม 

• บญัชีชื่อผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัเอมนัน่ีและรหสัผ่าน 

• ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการใช้สินเชื่อ / บริการของบริษัท (เช่น รหัสลูกค้า / 
หมายเลขประจ าตัวลูกค้า วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี ้ย สกุลเงิน ข้อมูล
ประกอบการขอสินเชื่อ เป็นตน้ 

5) ข้ อ มู ล ท า ง เ ท ค นิ ค 
อุปกรณห์รือเคร่ืองมือ 

• ขอ้มลูการใชง้านแอปพลิเคชนัเอมนัน่ี 

• หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร ์(IP address หรือ Mac address) 

• คกุกี ้(Cookies ID) 

• รุน่และประเภทของอปุกรณ ์เครือข่าย ขอ้มลูการเชื่อมต่อ 

• ล็อก (Log) 

• ขอ้มลูการเขา้สู่ระบบ (Log - in) ระยะเวลาที่เขา้ถึง การใชง้านและระยะเวลาการ
ใชง้านแอปพลิเคชนัและเว็บไซต ์ประวตัิการคน้หา ขอ้มลูการเรียกดู 

• ประเภทและเวอรช์ั่นของปลั๊กอินเบราวเ์ซอร ์ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม์ 
รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอปุกรณท์ี่ท่านใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอรม์ 
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ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง 

• ขอ้มลูทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใชง้านบนแพลตฟอรม์และระบบปฏิบตัิการ เป็น
ตน้ 

6) ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่ความ
อ่อนไหว 

• เช่น ขอ้มลูชีวภาพส าหรบัใชใ้นระบบการจดจ าใบหนา้ (Face Recognition) โดย
ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

7) ข้อมูลอื่น ๆ • บันทึกการส่ือสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัท รายละเอียดเรื่อง
รอ้งเรียนหรือความเห็น ค าขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ ผลประเมินการส ารวจความคิดเห็น 
บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการส่ือสารผ่าน 
Log / Chat - Bot  share screen ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวจากกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) และขอ้มลูอื่นใดที่ถือว่าเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

• ขอ้มลูการลงทะเบียนเขา้รว่มกิจกรรมของบรษิัท เป็นตน้ 

 

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านแก่บรษิทั บรษิัทอาจไม่สามารถเสนอสินเชื่อ ผลิตภณัฑ ์หรือบรกิารใหแ้ก่
ท่านตามค าขอ อีกทัง้ บรษิัทอาจไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ทกุประการไดอ้ย่างครบถว้นตามที่บรษิัทมีต่อท่านตามสญัญาให้
สินเชื่อ การใหบ้ริการแอปพลิเคชันเอมันนี่ การบริหารสิทธิประโยชน์และ/ หรือความสัมพันธ์ของท่านซึ่งเป็นลูกคา้ของ
บริษัท ความสมัพนัธใ์นการใหสิ้นเชื่อ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการใหแ้ก่ท่าน หรือไม่สามารถปฏิบตัิภาระผูกพนัของบริษัทตาม
กฎหมายได ้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลเก่ียวกับคู่สมรส ข้อมูล
เก่ียวกบัสมาชิกในครอบครวั ขอ้มลูเก่ียวกบับตุร ผูอ้ปุการะ ผูอ้ยู่ในอปุการะ ขอ้มลูเก่ียวกบัผูค้  า้ประกนั ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บั
ประโยชน ์หรือท่านอาจขอใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลดงักล่าวแก่บคุคลภายนอก  

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

4. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
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วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานตามกฎหมาย 

1) เพื่อการพิจารณาอนมุตัคิ  าขอสมคัรสินเชื่อหรือบรกิารของบรษิัท • การปฏิบตัิตามสญัญาหรือการ
ด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท า
สญัญา 

2) เพื่อการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดจิิทลั (e-KYC) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ยืนยนัตวัตนลกูคา้ 

• ความยินยอม 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

3) เพื่อการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน (KYC) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการยืนยนัตวัตน
ลกูคา้ 

• ความยินยอม 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

4) เพื่อการใชบ้รกิารตา่ง ๆ ของบรษิทั การปฏิบตัิตามกระบวนการภายในของ
บรษิัท การรบัหรือส่งเอกสารติดตอ่ระหว่างลกูคา้กบับรษิัท 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

 
5) เพื่อประโยชนใ์นการประเมิน ปรบัปรุง และพฒันาผลิตภณัฑ ์การใหบ้รกิาร 

และรายการส่งเสรมิการขายตา่ง ๆ ของบรษิัท 
• ความยินยอม 

6) เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรียกรอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
รวมถงึรายงานขอ้มลูต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพากร หรือเมื่อไดร้บัหมายเรียก หมายอายดัจาก
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ หนว่ยงานราชการ หรือศาล 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

7) เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัติามหรือการใชสิ้ทธิ
เรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

8) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณท์างธุรกจิ • ความยินยอม 

9) เพื่อป้องกนัและตรวจสอบการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นการฉอ้ฉล การ
ฟอกเงิน การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรือการกระท าอื่นใดที่
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 
10) เพื่อการติดตามทวงถามหนี ้ • การปฏิบตัิตามสญัญา 

 
11) เพื่อการโอนสิทธิ หนา้ที่ และผลประโยชนใ์ด ๆ ตามสญัญาระหวา่งลกูคา้กบั

บรษิัท รวมถงึการโอนหรือขายหนี ้การโอนเนื่องมาจากการแปลงสินทรพัย์
หรือหลกัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

12) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณส านกังานใหญ่ ส านกังานสาขา 
หรือสถานท่ีของบรษิัท รวมถงึการเขา้พืน้ท่ีส านกังาน และการบนัทึกภาพผู้
ที่มาตดิต่อดว้ยตนเองดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานตามกฎหมาย 

13) เพื่อการรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของบรษิัท เช่น การจดัการขอ้รอ้งเรียน 
การเสนอสิทธิประโยชนโ์ดยไมม่ีวตัถปุระสงคท์างการตลาด 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 
• ความยินยอม 

14) เพื่อการวิเคราะห ์วจิยั และพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของทา่น 

• ความยินยอม 

15) เพื่อการวิเคราะหป์ระวตัิการใชจ้า่ยหรือการใชบ้รกิาร และความสนใจของ
ท่าน เพื่อการเพิ่มสิทธิประโยชนแ์ละการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือบรกิารของ
บรษิัทท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะจดัท าขึน้ในอนาคต 

• ความยินยอม 

16) เพื่อแจง้ข่าวสารสิทธิประโยชนแ์ละรายการส่งเสรมิการขายตา่ง ๆ เพื่อ
วตัถปุระสงคด์า้นการตลาด การเชิญชวนเขา้รว่มงานกิจกรรม การแจง้ขอ้มลู
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิาร รวมถงึการแจง้เตือนต่าง ๆ โดยไม่มี
วตัถปุระสงคท์างการตลาด 

• ความยินยอม 

17) เพื่อการเปิดเผยใหแ้กต่วัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง ที่ปรกึษา / ผูเ้ชี่ยวชาญ 
และผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนนิงานใด ๆ 

• การปฏิบตัิตามสญัญาหรือการ
ด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท า
สญัญา 

• ความยินยอม 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งไดร้ะบุไวใ้นนโยบายฉบบันี ้หลกัเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดระยะเวลาเก็บรกัษา ไดแ้ก่ 
บริษัทเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่บริษัทด าเนินความสัมพนัธ์การใหสิ้นเชื่อ ผลิตภัณฑ ์หรือบริการกับ
ท่าน และบริษัทอาจเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุ
ความทางกฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบตัิตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย
หรือเพื่อการยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูข้องตนส าหรบัการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตอุื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนด
ภายในองคก์รของบรษิัท 

6. การเปิดเผยข้อมูล 

เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นประกาศนี ้บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี ้
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ผู้ทีไ่ด้รับขอ้มูลส่วนบคุคล รายละเอียด 
1) ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทอาจใชบ้ริการบริษัทอื่น คู่คา้ หรือผู้ให้บริการอื่นใดเพื่อช่วยสนับสนุนการให้

สินเชื่อ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน ดว้ยเหตุนี ้บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารของบรษิัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

• ผูใ้หบ้รกิารยืนยนัตวัตนบนโลกดิจิทลั (National Digital ID) 

• ผูใ้หบ้รกิารเครือข่ายสญัญาณโทรศพัทแ์ละบรกิารน าส่งขอ้ความ (SMS) 

• ผูใ้หบ้รกิารช่องทางการรบัช าระเงิน 

• ผูใ้หบ้รกิารติดตามทวงถามหนี ้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้และฟ้องรอ้งด าเนินคดี 

• ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนดา้นเทคโนโลยี และการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี 

• ผูใ้หบ้รกิาร Cloud Computing 

• ผูใ้หบ้รกิารเพื่อการท าการตลาด 

• ผูใ้หบ้รกิารคลงัเก็บเอกสาร 

• ผูใ้หบ้รกิารส่ือสงัคมออนไลน ์

• โรงพิมพห์รือผูใ้หบ้รกิารส่ิงพิมพ ์

• ผูผ้ลิตบตัร 

• ผูใ้หบ้รกิารจดัส่งเอกสาร บตัรกดเงินสด หรือพสัด ุ 

• ผูใ้หบ้รกิารท าลายบตัรหรือเอกสาร เป็นตน้ 

2) หน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

บริษัทอาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อการปฏิบตัิตาม
ค าสั่งของผูม้ีอ  านาจหรือมีสิทธิตามกฎหมาย และ / หรือ การปฏิบตัิตามกฎหมาย ซึ่ง
ผูร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านรวมถึง 

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใชก้ฎหมาย หรือหน่วยงานที่มี
อ  านาจก ากับดูแล  (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร  ศาล เจ้าหน้าที่ต  ารวจ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฯลฯ) 

• สมาคม หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดตามความจ าเป็นในการปฏิบัติตาม
ภาระหนา้ที่ตามกฎหมาย หรือการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

3) ทีป่รึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์และความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลของท่านไปยงับคุคลดงัต่อไปนี ้

• ผูส้อบบญัชี 

• ผูต้รวจสอบภายนอก 
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ผู้ทีไ่ด้รับขอ้มูลส่วนบคุคล รายละเอียด 

• ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย 

• ที่ปรกึษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามแต่กรณี 

4) บุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ระบใุนประกาศฉบบันี ้บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บคุคลของท่านไปยงับคุคลภายนอกอื่น ๆ ที่รบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง 

• บคุคลที่ท่านมีสญัญาหรือความสมัพนัธร์ว่มกนั (เช่น บคุคลอา้งอิง ผูค้  า้ประกนั 
ฯลฯ) 

• บรษิัทขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 

• ผูพ้ฒันาเทคโนโลยีโครงสรา้งพืน้ฐาน และ / หรือ ระบบงานของบรษิัท 

• ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่  และผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัท รวมถึงผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจากผูร้บัโอนดังกล่าวใหด้  าเนินการแทน เช่น กรณีปรบัโครงสรา้ง
องค์กร ควบรวมหรือซือ้กิจการ โอนทรัพย์สิน โอนหรือขายหนี ้ การแปลง
สินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

• ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื่น ๆ ที่ใหบ้ริการระบบการใชง้านอนัเก่ียวขอ้งกับ
ผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท (เช่น การถอนเงินจากตู ้ATM หรือการช าระ
หนีผ่้านช่องทางธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื่น ๆ ฯลฯ) 

• สมาชิกของผูใ้หบ้รกิารยืนยนัตวัตนบนโลกดิจิทลั (National Digital ID) 

• ผูใ้หบ้รกิารส่ือสงัคมออนไลน ์

• สาธารณะหรือบคุคลทั่วไป เป็นตน้ 

 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ (หากมี) 

บริษัทอาจตอ้งโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัท เช่น การส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล
ไปเก็บไวบ้นแพลตฟอรม์คลาวดห์รือเซิรฟ์เวอรท์ี่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ  

เมื่อมีความจ าเป็นที่บริษัทตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่สาม ซึ่งมีมาตรฐานการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย บริษัทจะด าเนินการเพื่อใหม้ีมาตรการการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่าง
เพียงพอส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดโ้อนไป หรือเพื่อใหก้ารโอนนัน้สามารถด าเนินการไดต้ามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลที่ใชบ้งัคบั เช่น บรษิัท อาจขอใหบุ้คคลภายนอกที่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดโ้อนไปนัน้ ตกลงกบั 
บริษัทเพื่อใหค้  ารบัรองว่า ขอ้มูลนั้นจะไดร้บัความคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับ
ขอ้ก าหนดในประเทศไทย  
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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 ้หรือเปิดผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วามยินยอมไวก้ับบริษัทไดต้ลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูส่วน
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 

(5) สิทธิในการขอใหร้ะงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction) ท่านมีสิทธิในการระงับการใชข้อ้มูลสวน
บคุคลของตนเอง ดว้ยเหตผุลบางประการได ้

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

https://www.amoney.co.th/privacy/cookie_consent%20และ
http://www.aira-aiful.co.th/?page_id=1739
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(7) สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคดัคา้น
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเอง ดว้ยเหตผุลบางประการได ้

10.2 ช่องทางการใชสิ้ทธิ 

ท่านสามารถใชสิ้ทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ไดผ่้านส านักงานสาขา หรือส่งจดหมาย
ผ่านทางไปรษณียต์ามที่อยู่ของบรษิัท พรอ้มเอกสารดงัต่อไปนี ้

1) แบบฟอรม์ค าขอใชสิ้ทธิพรอ้มลงลายมือชื่อ (ท่านสามารถติดต่อขอแบบฟอรม์ผ่านส านกังานสาขา หรือ
ดาวนโ์หลดเอกสารดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท) 

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 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเขา้ถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข                
สญูหาย ท าลาย หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

11.2 หากบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะก ากับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบริษัท
มอบหมายใหด้ าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

12. รายละเอียดการติดต่อ 

ในกรณีที่มีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่าน การใชสิ้ทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้
ดงันี ้

บรษิัท ไอรา่ แอนด ์ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) และเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล                                      
(นายยจูิ ฟคุาดะ (Yuji Fukada))  
สถานท่ีติดต่อ: เลขที่ 90 อาคารซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์ชัน้ 33,34 หอ้งเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                                                                               
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โทร : 0-2117-5000                                                                                                                                
อีเมล: DPOoffice@aira-aiful.co.th  

ทั้งนี ้ท่านมีสิทธิในการรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือ       
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกภายใต้
พระราชบญัญัติดงักล่าว 

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทอาจพิจารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกาศนีต้ามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อใหแ้น่ใจ
ว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองอยา่งเหมาะสม หากประกาศนีม้ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง บรษิัทจะแจง้ให้
ท่านทราบผ่านเว็บไซตห์รือดว้ยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
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