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บริษทั เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัชั้นน าของไทยในการผลิตดิจิทลัคอนเทนตท่ี์สร้างสรรค ์เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา 
บริการส่ือสารการตลาด ทั้งทางดา้นธุรกิจ การบริหารจดัการ ไอที การศึกษา การจดังานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ และการจดั
ประชุมสัมมนา รวมทั้งผลิตส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า (“บริการ”) โดยในการด าเนินการดงักล่าว บริษทัอาจมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) 

บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีอยู่ภายใตค้วามดูแลของบริษทั และมุ่งมัน่ท่ีจะ
จดัการขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีมัน่คงปลอดภยัและน่าเช่ือถือโดยบริษทัไดค้  านึงถึงความส าคญัของความเป็นส่วนตวัของท่านจึงไดจ้ดัท า
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี (“นโยบาย”) ซ่ึงนโยบายไดร้ะบุรายละเอียดในการประมวลผล การเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนด และเง่ือนไขการให้บริการ รวมถึงไดร้ะบุแนวปฏิบติั
ของบริษัท ในการจัดการข้อมูลท่ีบริษัทได้รับ ทั้ งจากผู ้ใช้บริการโดยทางตรงและทางอ้อม รวมถึงจากเว็บไซต์  
https://www.theeleader.com ซ่ึงอาจมีลิงก์ต่อไปยงัเว็บไซต์อื่น ท่ีอาจใช้นโยบายการจดัการขอ้มูลท่ีแตกต่างไป เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่าท่านเขา้ใจแนวปฏิบติัของเวบ็ไซต์ดงักล่าว และขอ้แตกต่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงสนบัสนุนให้ท่านอ่านนโยบายฉบบัน้ี 
และนโยบายของเวบ็ไซต์อ่ืนอย่างละเอียด โดยในการใชบ้ริการแต่ละคร้ัง ถือว่าท่านไดอ่้านตกลงยอมรับ และไดรั้บทราบเง่ือนไข
รายละเอียดนโยบาย ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ค านิยาม 

1.1 “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม 
เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขบตัร
ประกนัสังคม เลขใบอนุญาตขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขบญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดิต ท่ีอยูอ่ีเมล ทะเบียนรถยนต ์
โฉนดท่ีดิน IP Address, Cookie ID ขอ้มูลเสียง เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ขอ้มูลต่อไปน้ีไม่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูล
ของผูถึ้งแก่กรรม ขอ้มูลของนิติบุคคล ขอ้มูลส าหรับการติดต่อทางธุรกิจท่ีไม่ไดร้ะบุถึงตวับุคคล ช่ือบริษทั ท่ีอยู่ของ
บริษทั เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษทั หมายเลขโทรศพัท์ของท่ีท างาน ท่ีอยู่อีเมลท่ีใชใ้นการท างาน ท่ีอยู่อีเมลกลุ่ม
ของบริษทั ขอ้มูลนิรนาม  (Anonymous Data) หรือขอ้มูลแฝงท่ีท าให้ไม่สามารถระบุตวับุคคลไดอ้ีกโดยวิธีการทาง
เทคนิค (Pseudonymous Data) เป็นตน้ 

1.2 “ขอ้มูลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือ
ชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิศาสนาปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

1.3 “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณีท่ีบุคคลมีความเป็น

เจา้ของขอ้มูล หรือเป็นผูส้ร้างหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นเอง โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีหมายถึง บุคคลธรรมดา

เท่านั้นและให้หมายรวมถึง ผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาลท่ีมีอ านาจกระท าการแทน
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คนไร้ความสามารถหรือ ผูพ้ิทกัษ์ท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งน้ีไม่รวมถึงนิติบุคคลท่ี

จดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษทั สมาคม มูลนิธิ หรือองคก์รอ่ืนใด 

1.4 “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษทั บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.5 “ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษทั บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าส่ังหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.6 “เจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั ให้ มีหน้าท่ี ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

ข้อ 2.  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ผูใ้ชบ้ริการของบริษทั คู่คา้ ผูติ้ดต่อ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ขอ้มูลลูกจา้ง ผูส้มคัรงาน 
พนกังานงาน ผูฝึ้กงาน และบุคคลอ่ืนใดท่ีมีนิติสัมพนัธ์กบับริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ปัจุจบนั ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น อีเมล อาชีพ 
ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน การศึกษา หมายเลขโทรศพัท์มือถือ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
เลขท่ีหนงัสือเดินทาง หรือขอ้มูลการติดต่ออื่น ๆ เม่ือท่านลงทะเบียนในเวบ็ไซต์ หรือแอปพลิเคชนั หรือเม่ือท่านเขา้
ร่วมกิจกรรม งานนิทรรศการ และการประชุมสัมมนา การส ารวจขอ้มูล การจดัท าแบบสอบถาม ติดต่อ หรือใชง้าน
บริการอื่น ๆ กบับริษทั หรือคู่คา้ของบริษทั  

2.2 ข้อมูลบัญชีส่ือสังคมออนไลน์ เช่น อีเมล ไลน์ไอดี เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม และข้อมูลอื่นๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกัน 
ตลอดจนขอ้มูลบญัชีผูใ้ช ้เช่น ช่ือผูใ้ช ้รหัสผ่าน ท่ีใชเ้พื่อเขา้ถึงเวบ็ไซต ์หรือแอปพลิเคชนั รวมถึงขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บ
จากการเผยแพร่ข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ การจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็น
ปัจจยัท่ีท่านใชใ้นการตดัสินใจให้ขอ้มูลแก่บริษทั หรือคู่คา้ของบริษทั 

2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสารท่ีออกให้โดยทางราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ทะเบียนบา้น และการ
เขา้ออกประเทศ ใบอนุญาตท างาน ใบขบัขี่ สมุดทะเบียนรถยนต ์ใบอนุญาตอื่นและส่ิงอื่นใดท่ีสามารถระบุตวัตนได ้ 

2.4 ขอ้มูลการท าธุรกรรมประวติั รูปแบบ วิธีการช าระเงิน หมายเลขบตัรเครดิต หมายเลขเลขบตัรเดบิต ขอ้มูลพร้อมเพย ์
ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหน้ี รวมถึงรายละเอียดการช าระเงินอื่น ๆ เม่ือท่านตกลงใชบ้ริการของบริษทั  

2.5 เสียง ภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลอ้งวงจรปิด CCTV รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญต่าง 
ๆ ท่ีบริษทัจดัขึ้น 
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2.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้บริษทัเม่ือท่านโตต้อบกบับริษทั ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวผ้า่นการท ากิจกรรมทางการตลาด การติดต่อสอบถาม การยืนยนั
ตวัตน การกรอกแบบฟอร์มค าขอต่าง ๆ การเขา้ร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนเขา้ร่วมแคมเปญต่าง ๆ  การท าแบบส ารวจ 
แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ หรือรายการอื่นในท านองเดียวกนั   

2.7 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวผ้่านการให้บริการทางเวบ็ไซต์ของบริษทั เช่น ประเภทของบริการ ประวติัการสมคัรบริการ
ต่าง ๆ ประวติัการใชบ้ริการ รวมถึงการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media Handle) 

2.8 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมโดยอตัโนมติัผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ท่ีอยู่ไอพี (IP Address) 
เบราว์เซอร์ท่ีใช้งาน หรือระบบปฏิบติัการ หน้าเว็บไซต์ท่ีเขา้ชม เว็บไซต์ต้นทางท่ีผูเ้ข้าชมเช่ือมโยงมา ท่ีเว็บไซต์ 
เวบ็ไซต์ปลายทางท่ีผูเ้ขา้ชมเช่ือมโยงไปจากเวบ็ไซต์ของบริษทั ระยะเวลาการใชเ้วบ็ไซต์และการเขา้ชมเน้ือหาใด ๆ 
บนเวบ็ไซต์ของบริษทั รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีแน่นอน และขอ้มูลพิกดัทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ (Real-
Time) จากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีหรือคอมพิวเตอร์ และบริการท่ีบอกต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพ้ืนท่ี (Location-Based 
Service) อาจใช้สัญญาณจีพีเอส (GPS) สัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ
สาธารณะ (Wi-Fi Hotspot) และต าแหน่งเสาสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Cell Tower) และเทคโนโลยีอื่น เพื่อก าหนด
ต าแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ (ในกรณีท่ีสามารถกระท าได)้ 

2.9 ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามท่ีท่านไดใ้ห้ไวแ้ก่บริษทั เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ 
ความสัมพนัธ์กบัท่าน อาชีพ สถานะการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ
ของนิติบุคคล กรรมการ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกจา้ง หรือการเป็นเจา้ของหรือเจา้ของร่วม และขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นของ
บุคคลใด ๆ ซ่ึงท่านรับรองต่อบริษทัว่าท่านไดรั้บความยินยอมจากบุคคลดงักล่าวให้เปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทั รวมถึง
ยินยอมให้บริษทั ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทั ไดแ้จง้ให้ท่านทราบ 

2.10 ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 

1) ในกรณีท่ีจ าเป็นบริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านโดยไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จาก
ท่าน ซ่ึงบริษทัจะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพื่อปกป้อง
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ทั้งน้ี บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดงักล่าว เพ่ือ
วตัถุประสงค์อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และเพ่ือใช้งานตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษทัแจง้ไวข้ึ้นอยู่กบัประเภท
กิจกรรม 

2) หากกิจกรรมท่ีท่านไดเ้ขา้ร่วมแลว้หรือจะไดเ้ขา้ร่วมในอนาคต ซ่ึงอาจมีการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
เพ่ิมเติม เช่น ขอ้มูลสุขภาพของท่าน ทั้งน้ี การจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการให้บริการและอ านวย
ความสะดวกอย่างดีท่ีสุดแก่ท่านเท่านั้น และในการจดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวน้ี บริษทัจะไดท้  าการขอความยินยอม
ของท่านไวโ้ดยชดัแจง้ โดยท าเป็นเอกสารขอความยินยอมก่อนการจดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวเหล่านั้นเสมอ 
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3) นอกจากการประมวลผลขอ้มูลบางประเภทของลูกจา้งของบริษทั โดยทัว่ไปบริษทัไม่มีความประสงคจ์ะจดัเก็บ 
รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงจดัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน เช่น เช้ือชาติ ขอ้มูลหมู่โลหิต 
หรือขอ้มูลศาสนา ถึงแมว่้าขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฏอยูบ่นบตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น หรือเอกสารอื่น
ใดท่ีท่านไดส้มคัรใจเปิดเผยไวต้่อบริษทัก็ตาม ทั้งน้ี หากท่านไดท้  าการส่งมอบขอ้มูลใด ๆ ซ่ึงปรากฏขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะเช่นว่าน้ีให้แก่บริษทัไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบขอ้มูลในลกัษณะเป็นเอกสาร หรือส่ืออ่ืนใด ท่านจะตอ้ง
ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวเหล่าน้ี ด้วยตัวท่านเอง หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลด้วยตัวท่านเอง บริษทัถือว่าท่านได้
อนุญาตโดยชดัแจง้ให้บริษทัท าการปกปิดขอ้มูลเหล่าน้ีให้แก่ทา่น และให้ถือว่าขอ้มูลท่ีท่านส่งมอบมาน้ี ซ่ึงบริษทั
ไดจ้ดัการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวให้แก่ท่านแลว้เป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ ใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายทุกประการ และ
ให้บริษทัสามารถน าไปประมวลผลไดภ้ายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี หากเป็น
กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวแก่ท่านไดเ้น่ืองดว้ยปัญหาเชิงเทคนิค หรือปัญหาอ่ืนใด 
บริษทัจะท าการจดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวน้ี เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารยืนยนัตวัตนของท่าน เท่านั้น 

ข้อ 3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไวแ้ก่บริษทัโดยตรง หรือให้ผา่นบริษทัในเครือ หรือมีอยู่กบับริษทัทั้งท่ีเกิดจากใช ้หรือรับ
บริการจากบริษทั การติดต่อ การเยี่ยมชม การคน้หา ไม่ว่าจะผ่านช่องทางดิจิทลั เว็บไซต์ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือ
ช่องทางอื่นใด เช่น การตรวจสอบตวัตนผูใ้ชบ้ริการ การลงทะเบียน การเขา้ร่วมการอบรม การเขา้ทดสอบความรู้ การ
สมคัรสมาชิก สมคัรแพคเกจต่าง ๆ การลงนามในสัญญา การกรอกแบบฟอร์ม การแนบเอกสาร เพื่อประกอบการท า
ธุรกรรมใด ๆ กบับริษทั การยื่นขอ้เรียกร้อง หรือค าร้องขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ การติดต่อบริษทัผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ การท าแบบส ารวจความคิดเห็น แบบสอบถาม การร่วมกิจกรรม หรือแคมเปญต่าง ๆ หรือ
รายการอ่ืนใดในท านองเดียวกนั การรักษาความปลอดภยั เช่น การแลกบตัรประจ าตวัประชาชนก่อนเขา้บริเวณสถานท่ี
ของบริษทั 

3.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บจากบุคคลท่ีสาม พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ลูกคา้ของบริษทั ผูค้วบคุมขอ้มูล ผู ้
ประมวลผลขอ้มูล หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทัเช่ือโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผูมี้สิทธิประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยขอ้มูลให้แก่บริษทัได ้

3.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บ หรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอื่น ซ่ึงไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานท่ีใชบ้ริการของ
บริษทั หน่วยงานของรัฐ ผูใ้ห้บริการทางการเงิน ผูใ้ห้บริการขอ้มูล องคก์รหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีสิทธิ หน้าท่ีในการ
เปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงบริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอื่น เม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่านตามท่ีกฎหมายก าหนด เวน้
แต่บริษทัมีความจ าเป็นในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต  
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ข้อ 4. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทรวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ 

 บริษทัอาจใช้เทคโนโลยีอตัโนมติัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือท่านใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผ่าน
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ซ่ึงเทคโนโลยีอตัโนมติัน้ีอาจรวมถึงคุกก้ี เวบ็บีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการ
ติดตามอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวผ้่านทางเว็บไซต์  หรือแอปพลิเคชัน ของบริษัท รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์              
การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media Handle) 

4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมในการท ากิจกรรมทางการตลาด บนเวบ็ไซตอ์ื่น ๆ หรือบนแอปพลิเคชนัหรือส่ือสังคม
ออนไลน์ เม่ือเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญต่าง ๆ หรือรายการอื่นในท านองเดียวกนั เพื่อจดัท าประวติั 

4.3 ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ท่ีอยู่ไอพี (IP Address) 
เบราวเ์ซอร์ท่ีใชง้าน หรือระบบปฏิบติัการ หนา้เวบ็ไซตท่ี์เขา้ชม และเวบ็ไซตต์น้ทางท่ีผูเ้ขา้ชมเช่ือมโยงมาท่ีเวบ็ไซต ์และ 

4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีแน่นอน รวมถึงขอ้มูลพิกดัทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time) จากอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
หรือคอมพิวเตอร์ และบริการท่ีบอกต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพ้ืนท่ี (Location-Based Service) อาจใชสั้ญญาณจีพีเอส 
(GPS) สัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) และท่ีอยู่ไอพี (IP Address) ร่วมกับจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ
สาธารณะ (Wi-Fi Hotspot) และต าแหน่งเสาสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Cell Tower) และเทคโนโลยีอื่น เพื่อก าหนด
ต าแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ (ในกรณีท่ีสามารถกระท าได)้ 

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเท่าท่ี
จ าเป็น ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างท่านกบับริษทั และลูกคา้ของบริษทั และ
วตัถุประสงค์อ่ืนโดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะกิจกรรม และความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกบับริษทั ดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ีหากมีการ
เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ และบนัทึกเพ่ิมเติมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

5.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไปในการด าเนินธุรกิจ 

1)  เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา หรือเพ่ือปฏิบติัตามสัญญา รวมถึง เพื่อเป็นหลกัฐาน
ประกอบการพิสูจน์ ยืนยนัตวัตน วิเคราะห์ และพิจารณาอนุมติัค าขอของผูใ้ช้บริการในการเข้าท าสัญญา ท าธุรกรรม            
การต่ออายุสัญญา การสมคัรใช้บริการของบริษทั การประเมินความพึงพอใจของท่าน เพื่อวตัถุประสงค์ในการพฒันา
บริการของบริษทั 
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2) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้บริการ เช่น การด าเนินการตามค าส่ังซ้ือ รับช าระเงิน และการท าธุรกรรมอ่ืน ๆ บนเวบ็ไซต์ 
หรือแอปพลิเคชั่น การติดต่อประสานงาน ประชาสัมพนัธ์ หรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นแก่การให้บริการตาม
สัญญา หรือตามค าขอของท่าน 

3) เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

4) เพื่อการรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร หรือเม่ือไดรั้บ
หมายเรียก หมายอายดัจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล 

5) เพื่อการปฏิบติัตามกระบวนการภายในของบริษทั เช่น การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างผูใ้ชบ้ริการกบับริษทั การ
เปิดเผยให้แก่ตวัแทน ผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งช่วง และผูใ้ห้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ รวมถึง การบริหารความเส่ียง 
การก ากบัการตรวจสอบ และการบริหารจดัการภายในองคก์ร ตลอดจนการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทักบัท่าน 

5.2  วตัถุประสงคท์างการตลาด 

 บริษทัใช้ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ ซ่ึงอาจใช้ร่วมกบัขอ้มูลเชิงพฤติกรรมท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล ซ่ึงไดรั้บ
ขอ้มูลมาจากบุคคลท่ีสาม เพ่ือก าหนดรูปแบบ และปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดโดยทัว่ไปของบริษทั ให้ดีย่ิงขึ้น 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) เพื่อรวบรวมการใชบ้ริการท่ีมีการเขา้ถึงโดยท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการ ส่งขอ้มูลการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
และน าเสนอการบริการท่ีท่านอาจสนใจ รวมถึงการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบับริการของบริษทัแก่ท่าน โดยท่านอาจเลือกท่ี
จะไม่รับขอ้ความโฆษณาบางประเภทไดโ้ดยปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีให้ไว ้

2) เพื่อจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการขาย การตลาด หรือสร้างการรับรู้ขอ้มูลบริการของบริษทั หรือกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ 

3) เพื่อส่ง คูปอง ของรางวลั ของสมนาคุณ ส่วนลดพิเศษ และขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรการอบรม โปรโมชัน หรือ
กิจกรรมของบริษทัแก่ท่าน  

4) เพื่อการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีเก่ียวกบับริการจากบริษทั รวมถึงพนัธมิตรของบริษทั และการใช้ขอ้มูลในเชิง
พาณิชยท่ี์ไม่ขดัต่อกฎหมาย 

5) เพ่ือวตัถุประสงคก์ารประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ภาพถ่าย และวีดีทศัน์ตลอดเวลาท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัจดัขึ้นทุก
ช่องทาง เช่น การออกอากาศทางเวป็ไซต ์หรือการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ 
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5.3 วตัถุประสงคท์างสถิติ 

1) บริษทัรวบรวมขอ้มูลเป็นคร้ังคราว ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือ การท าวิจยั การวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการพฒันา การ
ปรับปรุง ฟังกช์นัต่าง ๆ บนเวบ็ไซต์ หรือแอปพลิเคชนั และการให้บริการของบริษทั 

2) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน การจดัท าสถิติ การคาดการณ์ ประมาณการณ์ทางธุรกิจ และการรักษาความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ของบริษทั เช่น แบบประเมินความพึงพอใจของท่าน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันาบริการของบริษทั 

ข้อ 6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูล โดยบริษทั หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั อาจประมวลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

6.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

1) บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้ไวใ้นรูปแบบเอกสาร หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ณ สถานท่ีท่ีมีการจ ากดัสิทธิการเขา้ถึง โดยใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคล โดยบริษทัจะด าเนินการอย่างจ ากัดเพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่การให้บริการ ภายใต้วตัถุประสงค์ท่ีบริษทัก าหนด
เท่านั้น ทั้งน้ีก่อนการด าเนินการดงักล่าว บริษทัจะให้เจา้ของขอ้มูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
ขอ้ความส้ัน หรือตามแบบวิธีการของบริษทั 

 ทั้งน้ีหากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากท่านมีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทั หรือ
เพื่อการเขา้ท าสัญญากบัท่าน บริษทัอาจจะไม่สามารถให้บริการ หรือด าเนินการเพ่ือให้บริการบางส่วน หรือทั้งหมดแก่
ท่านได ้หากท่านไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่านั้นแก่บริษทัเม่ือบริษทัร้องขอ 

2)  บริษทัอาจจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงเก่ียวกบัความสนใจ และบริการท่ีท่านใช ้โดยในการด าเนินการดงักล่าว
ข้างต้น บริษทัจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท าการเก็บรวบรวม เวน้แต่ (ก) เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (ข) เพื่อ
ประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล (ค) เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่บริษทั (ง) เพื่อป้องกันหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (จ) เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน
การด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญานั้น (ฉ) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบั
การจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ในการศึกษา วิจยั การจดัท า
สถิติ ซ่ึงไดจ้ดัให้มีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม 
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3) บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เพื่อการให้บริการบางรูปแบบ เม่ือไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือ
จากท่าน หรือเม่ือท่านสมคัรใจเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ หรือเม่ือเป็นกรณีท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

4) ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความ
ยินยอมจากบิดามารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่กรณี) (เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม) โดยบริษทัอาจประมวลผลขอ้มูลของท่านเพื่อให้ท่านไดรั้บประโยชน์
จากการใชบ้ริการ ตามท่ีท่านให้ให้ความยินยอมไว ้ซ่ึงบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวโดยค านึง ถึงการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุดโดยมี
เง่ือนไข ดงัน้ี 

(ก) ผูเ้ยาวใ์นการประกอบธุรกิจทางการคา้ หรือธุรกิจอื่น การด าเนินการท่ีสมแก่ฐานานุรูป หรือในการเป็นลูกจา้งใน
สัญญาจา้งแรงงาน ในความเก่ียวพนักบัการประกอบธุรกิจ หรือในกิจการใดท่ีผูเ้ยาวส์ามารถกระท าไดเ้องหรือท่ีผูเ้ยาว์
มีฐานะเสมือนดงับุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ โดยในการให้ความยินยอมใด ๆ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีฐานะ
เสมือนเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมไดด้้วยตนเอง เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ความ
ยินยอมบางอย่าง จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาวด์ว้ย และในกรณี
ท่ีผูเ้ยาวอ์ายไุม่เกิน 10 ปี ตอ้งขอความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองนั้นโดยตรง  

(ข) คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลท่ีศาลส่ังให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เน่ืองจากมีกายพิการ หรือ
มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดท านอง
เดียวกนันั้น จนไม่สามารถจะจดัท าการงานโดยตนเองได ้หรือจดักิจการไปในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสียแก่ทรัพยสิ์น
ของตนเองหรือครอบครัว ทั้งน้ีในการให้ความยินยอมใด ๆ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูพิ้ทกัษ์ท่ีมีอ านาจ
กระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นก่อน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ความยินยอมบางอย่าง 
ไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูพิ้ทกัษก่์อน 

 (ค) คนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลท่ีศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ เน่ืองจากเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งน้ีในการ
ให้ความยินยอมใด ๆ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูอ้นุบาลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน 

6.2 การใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

1) บริษทัจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคเ์จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ไวก้บับริษทัเท่านั้นโดยในกรณี
ใด ๆ ท่ีบริษทัตอ้งการเก็บรวมรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อนท่ีจะด าเนินการกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้น เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตให้ด าเนินการได ้
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2) บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม และจดัให้มีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัและมีการควบคุมการเขา้ถึง ใช ้
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทัจะก ากบัดูแลพนกังาน เจา้หนา้ท่ีหรือผูป้ฏิบติังานของบริษทัมิใหใ้ชแ้ละเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก เวน้แต่ (ก) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งและอาญา ฯลฯ (ข) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล (ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่
บริษทั (ง) เป็นการจ าเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (จ) เป็นการจ าเป็นเพื่อ
การปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้ น (ฉ) เป็นการจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับการจัดท าเอกสาร
ประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจยั การจดัท าสถิติ ซ่ึงไดจ้ดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัท่ีเหมาะสม 

3)   บริษทัอาจใชบ้ริการสารสนเทศของผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ด าเนินการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึง
ผูใ้ห้บริการนั้นจะตอ้งมีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั โดยห้ามด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลนอกเหนือจากท่ีบริษทัก าหนด 

ข้อ 7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอ้มูลอื่น ๆ เก่ียวกบัท่านท่ีบริษทัจดัเก็บในปัจจุบนั และท่ีจะได้
จดัเก็บในอนาคต ให้แก่พนัธมิตร คู่คา้ บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนภายในขอบเขตตามท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

7.1  บริษทัมีการแบ่งปันขอ้มูลให้กบัผูรั้บขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัจะก าหนดเง่ือนไข
ตามสัญญาให้ผูรั้บขอ้มูลดงักล่าวใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงคส์ าหรับการเปิดเผยเท่านั้น และผูรั้บขอ้มูลจะตอ้งท าลาย 
หรือส่งขอ้มูลดงักล่าวคืนเม่ือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดงักล่าวอีกต่อไป 

7.2 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีไดรั้บการร้องขอ ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีบริษทัถูกซ้ือ
กิจการ หรือขายกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไวจ้ะถือเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถโอนให้แก่ผู ้
ซ้ือกิจการได ้

7.3 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ตามค าส่ังศาล หมายศาล กระบวนการบงัคบัใช้
กฎหมาย การไต่สวนโดยหน่วยงานก ากบัดูแล หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดได ้นอกจากน้ีบริษทัอาจไดรั้บค า
ร้องขอ อาทิ ค  าส่ังศาล หมายศาล กระบวนการบังคบัใช้กฎหมายจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการให้บริการ และในกรณีท่ีมีการร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย 
ค าส่ัง แนวทาง หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานท่ี
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มีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตามสมควรในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงและ
เง่ือนไขการใชข้องบริษทั โดยไม่มีการขออนุญาตจากท่าน เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยใน
การด าเนินการตามค าร้องขอดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการ (ก) เพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ 
ประโยชน์สาธารณะ หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือ (ข) ตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ หรือค าพิพากษาคดี
ท่ีก าหนดหนา้ท่ีหรือการอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ 

7.4     บริษทัอาจปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลระหว่างประเทศ โดยเขา้ท าขอ้สัญญามาตรฐานหรือใชก้ลไกอื่นท่ีพึง
มีตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลท่ีใชบ้งัคบั และบริษทัอาจอาศยัสัญญาการเปิดเผยขอ้มูล หรือกลไกอ่ืนท่ีไดรั้บ
การอนุมติั เพื่อการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่โลก 

7.5     บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ มหาวิทยาลยั พนัธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา้ของบริษทั คู่คา้ ผูใ้ห้บริการ
แพลตฟอร์มการทดสอบความรู้ ผูใ้ห้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ห้บริการช าระเงิน และบุคคลภายนอกท่ีบริษทั
ให้บริการ หรือในนามของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามค าส่ังซ้ือของท่าน การประมวลผลการช าระเงิน การวิเคราะห์
ขอ้มูล การจดัโปรโมชัน การแข่งขนั การท าวิจยัและวิเคราะห์ทางการตลาด หรือการส ารวจความพึงพอใจของท่าน 
และวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ตามท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี ซ่ึงบุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ีมีหน้าท่ีในการปกป้องขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านเช่นเดียวกนักบับริษทั 

1) ลูกจา้งและผูรั้บจา้งท่ีมีหนา้ท่ีในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงผูใ้ห้บริการท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใน
นามของบริษทั 

2) ผูค้วบคุมขอ้มูล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล หน่วยงานท่ีใช้บริการของบริษทั หรือบุคคลท่ีสามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลได้ขอให้บริษทัแบ่งปันข้อมูล รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บ
รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ หรือเป็นผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละราย 

3) พนัธมิตร คู่คา้ในเครือข่ายทัว่โลก และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั (Business Partners) ท่ีน าขอ้มูลของบริษทั 
ไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการตามค าขอของท่าน 

4) ผูใ้ห้บริการ และผูรั้บจา้งงานสนับสนุน/ช่วยเหลือ ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ และท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ของ
บริษทั 

5) หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ส านกังานอยัการ ศาล เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล พนกังานสอบสวน อยัการ เป็นตน้ 

ข้อ 8. หลักกฎหมายท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

 บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลโดยอาจอาศยัหรืออา้ง (1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลขอ้มูลของท่าน  (2) ฐานการ
ปฏิบติัตามสัญญา ส าหรับการเร่ิมตน้ท าสัญญา หรือการเขา้ท าสัญญา หรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน (3) ฐานการ
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ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษทั (4) ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลภายนอก (5) 
ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือ (6) ฐานประโยชน์สาธารณะส าหรับ
การด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด แลว้แต่กรณี โดยบริษทัจะประมวลผลขอ้มูลของท่านแยกตาม
กิจกรรมท่ีบริษทัด าเนินการภายใตฐ้านในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

8.1 ฐานความยินยอม (Consent) : ท่านให้ความยินยอมแก่บริษทั ในการเก็บรวบรวม ใช ้จดัการ รักษา และเปิดเผยขอ้มูล
ของตนไดต้ามท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ี
เก่ียวข้องกับบริการแต่ละรายการ โดยบริษทัอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการน าเสนอสินคา้ บริการ หรือ
โฆษณาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ตรงกับความสนใจกับท่านและให้ท่านไดรั้บบริการท่ีดีย่ิงขึ้น และสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของท่านรวมถึงเพ่ือให้ท่านไดรั้บขอ้เสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ ค าแนะน า และข่าวสารต่างๆ ทั้งน้ี ไม่ว่าขอ้มูล
ดงักล่าวจะไดม้าจากการให้ความยินยอมแก่บริษทัเอง หรือแก่บริษทัในกลุ่มคู่คา้ของบริษทั หรือแก่บุคคลท่ีบริษทัเป็น
ตวัแทน นายหนา้ ผูจ้  าหน่าย หรือแก่พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัก็ตาม 

8.2 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษทัอาจตอ้งน าส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบติัตาม
ค าส่ังของผูมี้อ  านาจตามกฎหมายการปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลม้ละลาย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้ง
ปฏิบติัตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าวโดยบริษทั
อาจน าส่งขอ้มูลให้แก่พนกังานเจา้หน้าท่ี หน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการเรียกขอ้มูลท่ีบริษทัครองครองอยู่
ได ้เช่น กรมสรรพากร ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ ศาล ฯลฯ 

8.3 ฐานจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
(Legitimate Interest) : ท่านให้ความยินยอมแก่บริษทั ในการประมวลผลขอ้มูลท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย โดยบริษทัอาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชเ้พื่อการประมวลผล การวิจยั หรือการจดัท าสถิติซ่ึงเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของบริษัท การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการการจัดท าข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ การใชคุ้กก้ีท่ีจ าเป็นต่อการเขา้ชมเวบ็ไซต์ การบนัทึกเสียงทาง Call Center  ภาพถ่าย/ภาพเคล่ือนไหว
เพื่อประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทุกช่องทางตลอดเวลาการร่วมกิจกรรม การบนัทึกภาพ CCTV การแลกบตัรก่อนเขา้อาคาร
การจดัการขอ้ร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกคา้ของบริษทัดว้ยการแจง้เตือนหรือน าเสนอบริการ
ต่างๆ ประเภทเดียวกนักบัท่ีท่านมีอยู่กบับริษทัซ่ึงเป็นประโยชน์กบัท่านการบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ 
การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยงับริษทัในเครือการท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่
สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data) การป้องกัน รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการทุจริต ภยั
คุกคามทางไซเบอร์ การติดต่อ การบนัทึกภาพ การบนัทึกเสียงเก่ียวกบัการจดัประชุม อบรม สันทนาการ การชิงโชค 
การแข่งขนั หรือออกบูธการลงทะเบียน เป็นตน้ 
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8.4 ฐานสัญญา (Contract) : บริษทัด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการ หรือการปฏิบติัตาม
หน้าท่ีและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา หรือท่ีบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้การท า
สัญญา ตอบขอ้ซักถาม ยืนยนัตวัตนในการใช้บริการระหว่างท่านกบับริษทั หรือระหว่างท่านกบัคู่คา้ของบริษทับรรลุ
วตัถุประสงค์ของการปฏิบติัตามสัญญา และเพื่อการให้บริการตามค าขอโดยหากท่านไม่ตกลงให้ขอ้มูลส่วนบุคคล จะ
ส่งผลให้การท าสัญญา หรือนิติกรรมต่าง ๆ ท่ีท าขึ้นระหว่างท่านกบับริษทัไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

8.5 ฐานป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest): บริษทัจะท าการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการป้องกัน หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได ้เช่น การตรวจสอบ และป้องกนัดา้นสุขภาพในสถานการณ์โรคระบาด การประมวลผลขอ้มูลสุขภาพเพื่อ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เม่ือท่านประสบภยนัตรายระหว่างอยู่ในความดูแล หรืออยู่ภายในบริเวณบริษทั รวมถึงการ
น าท่านส่งโรงพยาบาลในกรณีท่ีมีสถานการณ์ฉุกเฉิน จ าเป็น หรือภยนัตรายถึงชีวิต 

ข้อ 9. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

9.1 บริษทั เคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ีบริษทัใช้
ติดต่อท่าน โดยบริษทัจะปฏิบติัตามท่ีท่านไดร้้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อคุณภาพของขอ้มูล และ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล รวมถึงเพื่อเป็นการปฏิบติัตามสัญญา หรือกฎหมาย โดยการท่ีท่านไม่ให้ความยินยอมในการ
ประมวลผลขอ้มูล อาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาไดอ้ย่างถูกตอ้ง หรือ อาจท าให้มีขอ้ขดัขอ้งไม่
สมบูรณ์ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม ขอ้ตกลง เง่ือนไขในสัญญา ระหว่างบริษทักบัท่านได ้

9.2 ท่านมีสิทธิตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไวใ้นการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1)  สิทธิขอถอนความยินยอม: หากท่านไดใ้ห้ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจ ะเป็น
ความยินยอมท่ีท่านให้ไวก่้อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจากนั้น) ท่านมีสิทธิท่ีจะถอน
ความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบับริษทั ทั้งน้ี บริษทัขอแจง้ให้ท่านทราบว่า 
การเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไวแ้ล้วโดย
ชอบ เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธินั้นโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ ไม่สามารถถอนความยินยอมได ้หรือมีสัญญาระหว่างท่าน
กบับริษทัท่ีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู ่หรืออาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถด าเนินการเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือ
ทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีได ้

 ทั้งน้ี การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้บริการต่าง ๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ โปรโมชนั หรือขอ้เสนอใหม่ ๆ ไม่ไดรั้บบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน หรือไม่ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนใชสิ้ทธิ
ขอถอนความยินยอม 
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2)  สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูล: ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั และขอให้
บริษทัท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยว่าบริษทัไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาได้
อยา่งไร เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมาย หรือค าส่ังของศาล หรือกรณีท่ีค าขอของท่านจะ
มีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

3)  สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล: ท่านมีสิทธิขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น
อยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใชง้านไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และสามารถใชห้รือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงั ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้พราะเหตุทางเทคนิค 

 ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทั หรือเป็นขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งประมวลผล เพื่อให้ท่านสามารถใชบ้ริการของบริษทัไดต้ามความประสงคซ่ึ์งท่านเป็น
คู่สัญญาอยู่กบับริษทั หรือลูกคา้ของบริษทั หรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนใชบ้ริการ หรือเป็น
ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นตามท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายก าหนด 

4)  สิทธิขอคดัคา้น: ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได ้หากการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท าขึ้นเพ่ือการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อด าเนินการตาม
ภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคดัคา้น บริษทัจะยงัคงด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
เฉพาะท่ีบริษทัสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว่้ามีความส าคญัย่ิงกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน หรือเป็นไปเพ่ือการ
ยืนยนัสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

 นอกจากน้ี ท่านยงัมีสิทธิขอคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท าขึ้น เพ่ือวตัถุประสงค์เก่ียวกับ
การตลาด หรือเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ 

5)  สิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได ้หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษทัหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในประกาศ
ฉบบัน้ี หรือเม่ือบริษทัเห็นว่าสามารถปฏิบติัตามท่ีท่านไดใ้ชสิ้ทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคดัคา้นตามท่ี
แจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

6)  สิทธิขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีท่ีบริษทัอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบตามค าร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใด ท่ีบริษทัหมดความ
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จ าเป็นและตอ้งลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแต่ทา่นขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มลู
ส่วนบุคคลแทน 

7)  สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งน้ี หากท่านประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัภาพ บริษทัจะท าการแกไ้ขเฉพาะรายการ
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับภาพของท่านเพื่อให้ถูกต้อง ตามความจ าเป็นของบริษทัท่ีชอบด้วยกฎหมายและในกรณีท่ีการ
ด าเนินการตามค าขอก่อให้เกิดค่าใชจ้่ายบริษทัอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากท่าน 

 ทั้งน้ี หากท่านเห็นว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง ท่านสามารถแจง้บริษทัเพ่ือให้แกไ้ข หรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้นได ้โดยในกรณีบริษทัมีเหตุให้ปฏิเสธค าร้องขอของ
ท่าน บริษทัจะจดัท าบนัทึกการปฏิเสธค าขอ พร้อมดว้ยเหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

8)  สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านเช่ือว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.3 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามท่ีได้กล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัให้มีขึ้นในเวบ็ไซต์ https://www.theeleader.com ตามขั้นตอนของบริษทั โดยบริษทัจะ
ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดท่ีจะด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด อย่างไรก็ดีบริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่าน ในกรณีท่ีมีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย หรือบริษทัจะไม่สามารถ
ปฎิบติัหน้าท่ีตามสัญญาได ้หรือมีผลกระทบกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญา  หรือไม่สามารถจดัสรรสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการบางประเภท เพ่ือประโยชน์ของท่าน หรือเป็นการปฏิเสธตามค าส่ังศาล หรือหากบริษทัด าเนินการตาม
ค าขอของท่านจะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยบริษัทจะ
ด าเนินการบนัทึกค าร้องขอ ตรวจสอบ และตอบกลบัค าร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั้งน้ี บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการด าเนินการตามท่ีท่านร้องขอในอตัราท่ีบริษทัก าหนด 

9.4 ในบางสถานการณ์บริษทัอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนการใช้สิทธิเพ่ือความปลอดภยัของท่านเอง โดย
บางคร้ังอาจเกิดขอ้จ ากดัในการขอใชสิ้ทธิของท่านบางประการ ซ่ึงบริษทัจะท าการช้ีแจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถ
ปฏิบติัตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของท่านได ้

9.5 หากเป็นกรณีกิจกรรมท่ีบริษทัท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบติัตามสัญญา หรือฐาน
เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการใชสิ้ทธิของท่าน
ในกรณีท่ีท่านใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ หรือขอระงบัการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน และขอให้ด าเนินการลบ 
หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่านได ้รวมถึง บริษทัอาจปฏิเสธท่ีจะด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน หาก
บริษทั มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูลต่อไป เพ่ือการกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

https://www.theeleader.com/


นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากัด (มหาชน) 

                                                                                  
                                             หนา้ 15 จาก 21 
   

 

1) เพื่อท ารายการใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เพ่ือการจดัหาผลิตภณัฑ์และ
บริการตามท่ีท่านร้องขอ หรือด าเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษทักบั
ท่าน หรือเพื่อปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทักบัท่าน 

2) เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ป้องกนัการกลัน่แกลง้ การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือ
การกระท าผิดกฎหมาย หรือฟ้องร้องด าเนินคดีกบับุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าดงักล่าว 

3) เพื่อตรวจสอบการบริการ และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีท าให้ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

4) เพื่อท าการศึกษาวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงประวติั หรือเชิงสถิติโดยทัว่ไป หรือโดยผูช้  านาญการ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เม่ือการ
ลบขอ้มูลนั้นจะท าให้ไม่สามารถบรรลุหรือขดัขวางการบรรลุผลส าเร็จในการศึกษาวิจยัอยา่งมีนยัส าคญั 

5) เพื่อใชเ้ป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคลอ้งกบัความคาดหมายของท่านท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทั 
และสอดคลอ้งกบับริบทท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลดงักล่าวไวแ้ต่แรก  

6) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 10.  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

10.1 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีมีความจ าเป็น เพื่อวตัถุประสงคข์องการประมวลผล ตามท่ีระบุในนโยบาย
ฉบบัน้ี แบ่งไดด้งัน้ี 

1) กรณีท่ีท่านให้ขอ้มูลแก่บริษทัในฐานะท่ีท่านเป็นลูกคา้ คู่สัญญา บริษทัจะเก็บขอ้มูลท่านไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือ
ให้บริการแก่ท่านตามระยะเวลาในสัญญา และจะเก็บต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี นบัถดัจากปีท่ีส้ินสุดสัญญาหรือส้ินสุด
ความสัมพนัธ์กบัท่าน เวน้แต่ บริษทัอาจเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวน้านกว่าระยะเวลาดงักล่าวไดต้ามก าหนดระยะเวลา
ท่ีจ าเป็นของขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เม่ือบริษทัมีความจ าเป็นต่อการใช้งาน หรือประมวลผล หรือเม่ือ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังของเจา้พนกังาน หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจ 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2) บริษทัจะเก็บขอ้มูลท่านไวต้ามประเภทกิจกรรม และวตัถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงัท่ีระบุ
ในประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 

3) กรณีท่ีท่านให้ขอ้มูลแก่บริษทัในฐานะสมาชิก บริษทัจะเก็บขอ้มูลท่านไวต้ราบเท่าท่ีท่านเป็นสมาชิกของบริษทั 

4) กรณีขอ้มูลบนแอปพลิเคชนั บริษทัจะเก็บไวจ้นกว่าท่านจะลบบญัชี 



นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากัด (มหาชน) 

                                                                                  
                                             หนา้ 16 จาก 21 
   

 

5) กรณีท่ีบริษทัใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวจนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอม และบริษทัด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จส้ินแลว้ 

6) กรณีอื่น ๆ บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบติัตามหนา้ท่ีของ
บริษทัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายน้ี กรณีท่ีไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
ขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการ
เก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี)  ทั้งน้ีหากมีการด าเนินการทางศาล ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านอาจถูกจดัเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการด าเนินการท่ี
จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์จากนั้นขอ้มูลของท่านจะถูกลบหรือเก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

10.2  เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ บริษทัจะด าเนินการลบ ท าลาย ท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
ระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้หรือด าเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนด เพื่อให้การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษทัจะเก็บรักษา
ขอ้มูลบางอยา่งไวน้านกว่าท่ีระบุขา้งตน้ หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังของเจา้
พนกังาน หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง และเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย 

ข้อ 11.  การใช้คุกกี ้

11.1  คุกก้ี (Cookies) หมายถึง ขอ้มูลขนาดเล็กท่ีเวบ็ไซต์ส่งไปเก็บไวก้บัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเขา้ชมเวบ็ไซต์ เพื่อช่วย
ให้เวบ็ไซตจ์ดจ าขอ้มูลเขา้ชมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาท่ีเลือกใชเ้ป็นอนัดบัแรก ผูใ้ชข้องระบบ หรือการ
ตั้งค่าอ่ืน ๆ เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ชมเวบ็ไซต์ในคร้ังถดัไป เวบ็ไซต์จะจดจ าไดว่้าเป็นผูใ้ชท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการ
แลว้ และตั้งค่าตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด จนกว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะลบคุกก้ี หรือไม่อนุญาตให้
คุกก้ีนั้นท างานอีกต่อไป 

11.2 บริษทัใชคุ้กก้ีเพ่ือเก็บขอ้มูลการล็อกอิน (Login) ล็อกเอาท์ (Logout) หรือขอ้มูลอื่นในคอมพิวเตอร์ของท่าน เม่ือท่าน
เขา้ชมเวบ็ไซต์ เพ่ือปรับปรุงการท างานของเวบ็ไซต์ของบริษทัการตลาด และเน้ือหาในเวบ็ไซต์ของบริษทั และเพ่ือ
ให้บริการต่าง ๆ ของบริษทั เป็นไปตามความพึงพอใจและความสนใจของท่าน คุกก้ีท าให้บริษทั สามารถวิเคราะห์
กิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัเว็บไซต์ของบริษทัได ้อาทิ วนัท่ี เวลา และหน้าเว็บไซต์ท่ีเขา้ชม ตลอดจนเว็บไซต์ตน้ทางท่ี
ท่าน หรือผูเ้ขา้ชมรายใหม่เช่ือมโยงมาท่ีเวบ็ไซต์ ป้องกนัและตรวจจบัการด าเนินการท่ีตอ้งห้ามหรือไม่ไดรั้บอนุญาต 
ส าหรับบริการบางประเภท บริษทัเสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บขอ้มูลรหัสผูใ้ชห้รือรหัสผ่านไวใ้นคุกก้ีไดโ้ดยท่ี
ลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ขอ้มูลดงักล่าวอีกเม่ือกลบัมายงัเวบ็ไซต์ของบริษทั ในภายหลงั บริษทัอาจใชแ้ฟลชคุกก้ี (Flash 
Cookie) เพ่ือแสดงเน้ือหาตามส่ิงท่ีท่านดูบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือก าหนดลกัษณะเฉพาะตวัในการเขา้ใชง้านเม่ือท่าน
เลือกบริการใด ๆ ของบริษทั ลงทะเบียนรับข่าวสารหรือการแจง้ทางอีเมล กรอกขอ้มูลแบบฟอร์มออนไลน์ หรือกรอก
แบบสอบถาม บริษทัอาจพยายามระบุเบราวเ์ซอร์ของท่าน และน าขอ้มูลจากคุกก้ี และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก็บรวบรวมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ไปใชร่้วมกบัขอ้มูลอื่นท่ีอยูใ่นความครอบครองของบริษทั 



นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากัด (มหาชน) 

                                                                                  
                                             หนา้ 17 จาก 21 
   

 

  

11.3 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตวั โดยเลือกท่ีจะยอมรับหรือไม่รับคุกก้ีก็ได ้ทั้งน้ีกรณีท่านเลือก
ท่ีจะไม่ยอมรับหรือลบคุกก้ีเวบ็ไซตอ์าจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจส่งผลให้การเขา้ถึงและการใชง้านบางฟังกช์นัชา้ลง หรือมีความสะดวกลดลง 

ข้อ 12. โฆษณาของบุคคลท่ีสาม 

 บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ เท่าท่ี
จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละฐานในการประมวลผลท่ีไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบัน้ีเท่านั้น โดยบริษทัมี
การใช้บริษทัโฆษณาอื่นเพื่อแสดงแถบโฆษณาของบริษทั บนเว็บไซต์ การใช้คุกก้ีของบุคคลท่ีสามและเทคโนโลยี
ติดตามตรวจสอบอ่ืนไม่อยู่ภายใต้บังคบัตามนโยบายฉบับน้ี และบริษทัไม่มีสิทธิเข้าถึงหรือมีอ านาจควบคุมการ
ด าเนินการต่างๆ ของบุคคลท่ีสามแต่อย่างใด บุคคลท่ีสามอาจมีการใชคุ้กก้ีในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือใชเ้วบ็บีคอน 
(Web Beacon) เพ่ือเขา้ถึงคุกก้ีท่ีเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ดงักล่าว และติดตามตรวจสอบการใชง้านออนไลน์และรูปแบบ
พฤติกรรมต่างๆ บริษทัเหล่าน้ีอาจใชข้อ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ชมเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือการโฆษณาบนเวบ็ไซต ์เก่ียวกบั
สินคา้และบริการท่ีอาจเป็นท่ีสนใจของท่าน และจากนั้นคดัเลือกเน้ือหาโฆษณาให้ตรงตามความตอ้งการของท่านเม่ือ
เขา้ชมเวบ็ไซตอ์ื่น 

12.1  เวบ็บีคอน (Web Beacons) 

 ในบางกรณี บริษทัมีการใชเ้วบ็บีคอน เพื่อรวบรวมสถิติเก่ียวกบัการใชง้านเวบ็ไซต์ของบริษทั บางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
ใชเ้วบ็บีคอนร่วมกบัคุกก้ี อีเมลของบริษทับางฉบบัอาจมีระบบติดตามท่ีเรียกว่าพิกเซล (Pixel) หรือรหัส (Code) เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชอ้ีเมลและขอ้มูลการวิเคราะห์ บริษทัอาจแบ่งปันการใชข้อ้มูลเขา้รหสัดงักล่าว
กบับุคคลท่ีสามเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัอีเมลได ้

12.2 ตวัเลือกเก่ียวกบัคุกก้ี 

 ท่านอาจลบการตั้งค่าเบราวเ์ซอร์เพ่ือยกเลิกการใชคุ้กก้ี และยงัคงใชง้านเวบ็ไซต์ของบริษทัต่อไปได ้ทั้งน้ี การเขา้ถึง
และใชง้านเวบ็ไซตบ์างลกัษณะอาจชา้ลงและไดรั้บความสะดวกนอ้ยลง 

12.3 การตลาดทางอีเมล ทางขอ้ความ หรือทางโทรศพัท์ 

 การให้ความยินยอมแก่บริษทัถือเป็นการอนุญาตโดยชัดแจง้ให้สามารถติดต่อท่านไดด้ว้ยใช้ระบบติดต่อทางโทรศพัท์
 อัตโนมัติ หรือท่ีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การส่งข้อความและการส่งข้อความท่ีบันทึกไว้ล่วงหน้า และ
 เทคโนโลยีอื่นในการติดต่อทางโทรศพัท์เพื่อวตัถุประสงค์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนการเสนอบริการต่าง ๆ ของ
 บุคคลท่ีสาม 
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 ทั้งน้ี ในการยกเลิกการรับอีเมลส่งเสริมการขาย ข่าวสาร และขอ้มูลล่าสุดของบริษทั เก่ียวกบั บริการต่าง ๆ  หรือการท า
การตลาดทางโทรศพัทท์่านสามารถติดต่อบริษทัผา่นช่องทาง ค าแนะน าท่ีบริษทัก าหนด 

ข้อ 13. การเช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่ค้าหรือหน่วยงานอ่ืน 

13.1 กรณีท่านให้ขอ้มูลแก่บริษทัโดยตรง บริษทัอาจเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคลกบัคู่คา้หรือหน่วยงานอื่น โดยบริษทัจะขอ
ความยินยอมจากท่านก่อนท่ีจะท าการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย (1) คู่คา้หรือหน่วยงานท่ีจะ
ท าการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคล (2) วตัถุประสงคใ์นการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคล (3) วิธีการในการเช่ือมโยงขอ้มูล
ส่วนบุคคล (4) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะท าการเช่ือมโยง (5) บุคคลผูมี้สิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

13.2 ในการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคลกบัคู่คา้หรือหน่วยงานอื่น บริษทัจะแสดงช่ือผูเ้ก็บรวบรวมบุคคลผูมี้สิทธิในขอ้มูลท่ี
ไดมี้การเก็บรวบรวมอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ท่านไดรั้บทราบ นอกจากน้ี บริษทัจะจดัท าบนัทึกการเช่ือมโยงขอ้มูลไวเ้ป็น
หลกัฐานทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงการเช่ือมโยงขอ้มูล บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และ
ขอความยินยอมก่อนการด าเนินการ 

ข้อ 14. การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอก 

 เว็บไซต์ของบริษทัอาจมีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอกซ่ึงบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวม
ขอ้มูลบางอย่างเก่ียวกบัการใชบ้ริการ และขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภยัหรือ
ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก็บรวบรวมโดยเวบ็ไซต ์ของบุคคลภายนอกดงักล่าว เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลควร
ใช้ความระมดัระวงัและตรวจสอบนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นให้
ละเอียดก่อนการใชบ้ริการ 

ข้อ 15. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

 บริษทัมีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนวนัท่ี พระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ดิม หากท่านไม่ประสงคท่ี์จะให้บริษทั เก็บรวบรวม และใช้ขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวต่อไปท่านสามารถแจง้บริษทั เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเม่ือใดก็ได ้ผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 

ข้อ 16. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบริษทัจึงก าหนด ให้มี
มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบั
ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มี
สิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกนัมิให้มีการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิไดรั้บอนุญาตซ่ึง
บริษทัก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง หรือการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลบัและ
ความปลอดภยัของขอ้มูล ดงัน้ี 
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16.1 บริษทัจะใชม้าตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางธุรการท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ป้องกนัการเขา้ถึงและเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และมาตรฐาน  
ท่ีรับรองโดยทัว่ไป บริษทัก าหนดให้ลูกจา้งของบริษทั เขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล นอกจากน้ี บริษทัยงัมีมาตราการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คู่คา้ของบริษทั มีการ
ใช้มาตรการในการประมวลผล โอนยา้ย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูลอย่างเพียงพอในการ
ให้บริการในนามของบริษทั อีกทั้งบริษทัจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดงักล่าวตามความจ าเป็นเพ่ือให้
แน่ใจว่าการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

16.2 บริษทัจะก าหนดนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบติั และขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือการจดัการขอ้มูลอย่างปลอดภยั และ
ป้องกนัการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตดงัน้ี 

1)  ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เพ่ือการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และเพ่ือจดัการขอ้มูลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งปลอดภยั 

2)  ไม่จ าหน่ายหรือขายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด และจะไม่โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคล
อื่นท่ีไม่ใช่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

3)  จ ากดัสิทธิลูกจา้งของบริษทั ในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

4)  ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยจดัให้มีการเขา้รหสัขอ้มูล การตรวจสอบตวัตนและ
เทคโนโลยีการตรวจจบัไวรัส ตามความจ าเป็น 

5) ตรวจสอบสถานะ คู่คา้ของบริษทั ก าหนดให้คู่คา้ท่ีท าธุรกิจกบับริษทั ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและก าหนดขอ้จ ากดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่ามี
การใชม้าตรการในการประมวลผล โอนยา้ย จดัการ และรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

6)  ติดตามตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษทั ผ่านหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ
การรักษาความมัน่คงปลอดภยั 

7)  จดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ลูกจา้ง พนกังาน คณะท างานของบริษทั 

8) ประเมินผลแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การจดัการขอ้มูล และการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของขอ้มูลของบริษทั อยา่งสม ่าเสมอ 

9) จดัให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บ
รักษา หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 
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10) จดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางธุรการท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ป้องกนัการเขา้ถึง และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิ หรือหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่ไดรั้บอนุญาต และ
ไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และมาตรฐานท่ีรับรองโดยทัว่ไป รวมถึงทบทวนมาตรการรักษา
ความปลอดภยัเม่ือมีความจ าเป็น หรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

ข้อ 17.  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

17.1 บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือ หรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่ีจ าเป็น
เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างบริษทั กบับุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนเพ่ือประโยชน์ของท่านหรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา หรือเพ่ือป้องกนัหรือ
ระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อ
ด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

17.2 บริษทัอาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ท่ีให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใชโ้ปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ
แพลตฟอร์มส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และจะก าหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการ
คุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัจะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลได ้

17.3 ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
และใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือท าให้มัน่ใจไดว่้าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองและท่านสามารถใช้
สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามกฎหมาย รวมถึงบริษทั จะก าหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการ
ปกป้องขอ้มูลของท่านอยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 

ข้อ 18. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนไปยงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 [เลขท่ี 99/16-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400] 

 [dpo_office@arip.co.th] 

 [02-642-3400 ต่อ 2105] 
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ข้อ 19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

 บริษทัอาจปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษทัจะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางท่ีเว็บไซต์ หรือ
แพลตฟอร์มท่ีบริษทัจดัให้มีขึ้น ดงันั้น เพ่ือความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษทัจึงขอแนะน าให้
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใชบ้ริการจากบริษทั 
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