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บริษทั เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) ("บริษทั") ให้ความส าคญักับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และในฐานะท่ีบริษทัเป็นผู ้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญติัคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการแจง้

เอกสารฉบบัน้ีให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจง้ให้

ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. ค ำนิยำม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม เช่น ช่ือ 
นามสกุล ช่ือเล่น ท่ีอยู่ รูปถ่ายใบหน้า เพศ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขโทรศพัท์ เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือ
เดินทาง เลขบตัรประกนัสังคม เลขใบอนุญาตขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขบญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดิตหรือเดบิต อีเมล 
ทะเบียนรถยนต ์IP Address, Cookie ID ขอ้มูลเสียง เป็นตน้ 
“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม 
เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิศาสนาปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม 
ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
“เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจะหมายถึงบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึงนิติบุคคล  
“เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรือหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัหรือผูใ้ห้บริการท่ี
ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
“พันธมิตรทำงธุรกิจ” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ท่ีร่วมมือกบับริษทั หรือด าเนินธุรกิจร่วมกนักบับริษทัทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาวเพื่อหาประโยชน์ทางการคา้ร่วมกนั เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั และเพ่ิมความสามารถ
ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ของบริษทั 
“คู่ค้ำ” หมายถึง ผูข้ายสินคา้ ผูรั้บจา้ง และผูใ้ห้บริการแก่บริษทั ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึง ตวัแทน ผูรั้บ
จา้งช่วงของผูข้ายสินคา้ ผูรั้บจา้ง และผูใ้ห้บริการดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 
“ลูกค้ำ” หมายถึง ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัท เก็บรวบรวมจำกท่ำน 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทั เก็บรวบรวม สามารถจ าแนกเป็นประเภทดงัต่อไปน้ี 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รำยละเอียด 
1. ขอ้มูลระบุตวัตน (Identity data) เช่น ช่ือ นามสกุล รูปถ่ายใบหน้า เพศ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ 

เลขประจ าตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขใบอนุญาต
ขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ทะเบียนรถยนต ์ เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลส าหรับการติดต่อ (Contact data) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 
3. ขอ้มลูการเงิน (Financial data) เ ช่น ข้อมูลการเ รียกเก็บเ งิน เลขบัตรเครดิตหรือเดบิต 

รายละเอียดบญัชีธนาคาร เป็นตน้ 
4. ขอ้มูลการสมคัรข่าวสารและการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
ตลาด (Marketing Data) 

เช่น ขอ้มูลการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการตลาด เป็นตน้ 

5. ขอ้มูลสถิติ (Statistical Data) ขอ้มูลท่ีไม่ระบุตวัตน เช่น จ านวนการเขา้ชมเวบ็ไซต์ จ านวน
การให้บริการ เป็นตน้ 

6. ขอ้มูลจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ (Technical data) เช่น คุกก้ี ท่ีอยูไ่อพี ประเภทอุปกรณ์ เบราวเ์ซอร์ท่ีใชง้าน หรือ
ระบบปฏิบติัการ ประวติัในการเยี่ยมชม คน้หาและกิจกรรม
ของท่านบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทท่ี เก็บ
รวบรวมจากคุกก้ี และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เป็นตน้ 

หมำยเหตุ  บริษทัไม่มีความประสงคจ์ะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงจดัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน หากท่าน
มิไดป้กปิดขอ้มูลดว้ยตวัท่านเอง บริษทัถือว่าท่านไดอ้นุญาตโดยชดัแจง้ให้บริษทัท าการปกปิดขอ้มูลเหล่าน้ีให้แก่ท่าน และ
ให้ถือว่าขอ้มูลท่ีท่านส่งมอบมาน้ี ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวให้แก่ท่านแลว้เป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ ใชบ้งัคบัได้
ตามกฎหมายทุกประการ 
 
3. แหล่งที่มำของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งท่ีมาดงัต่อไปน้ี 
1. การเก็บขอ้มูลโดยตรงจากท่าน 

• การท่ีท่านติดต่อกบับริษทัเพื่อสอบถามขอ้มูลเร่ืองการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
• การท่ีท่านเป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ หรือสมคัรเป็นสมาชิก 
• การท่ีท่านเป็นคู่สัญญากบับริษทั 
• การท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทั 
• ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดม้าจากคุกก้ี (cookies) เม่ือท่านเขา้ชมเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2. บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นท่ีไม่ใช่จากท่านโดยตรง ไดแ้ก่ 
• การท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีสาม (Third Party) ท่ีเป็นคู่คา้ (Partner) กบับริษทัซ่ึง

อาจเป็น e-commerce platform หรือ marketplace ท่ีรับขอ้มูลลูกคา้มา เพื่อให้บริษทัด าเนินการขายผลิตภณัฑ์และ
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บริการให้กบัลูกคา้นั้น โดยบริษทัจะด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการขายผลิตภณัฑ์และบริการนั้น และจะไม่
เปิดเผยขอ้มูลไปยงับุคคลหรือหน่วยงานอื่นโดยมิชอบ 

• การท่ีบริษทัไดรั้บมอบหมายจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นให้ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะท่ี
บริษทัเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น โดยบริษทัจะไม่ใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดรั้บมอบหมาย 
 

4. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ภายใตข้อบเขตท่ีก าหนดไวโ้ดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพียงเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการดงักล่าว 
โดยบริษทัไดส้รุปการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

1. เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ และยืนยนัตวัตนส าหรับการลงทะเบียนการใชง้านเวบ็ไซต์ของบริษทั.และเพื่อสมคัร

เข้าเรียนคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ (Online Education) ให้แก่ท่าน ตลอดจนเพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน 

ประชาสัมพนัธ์ หรือให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ การแจง้เตือนช าระหน้ี หรือ

การติดตามทวงถามหน้ี 

2. เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และน าเสนอบริการใด ๆ ของลูกคา้ของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีเป็นผูจ้  าหน่าย เป็น

ตวัแทน หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการให้บริการตอบขอ้ซักถาม 

การให้บริการอื่นใดตามค าขอของท่าน 

3. เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัให้บริการตามสัญญา การเขา้ท าสัญญา การปฏิบติัตามสัญญา หรือความผกูพนัระหว่าง

ท่านกับบริษัท และ/หรือท่ีเก่ียวกับการใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายและ/หรือเพื่อปฏิบัติตาม

กฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

4. เพ่ือประโยชน์ในการจดัส่ง คูปอง ข่าวสาร ตวัอยา่งสินคา้ ของรางวลั และขอ้มูลอ่ืน ๆเก่ียวกบัโปรโมชัน่ หรือสิทธิ

พิเศษแก่ท่าน โดยท่านอาจเลือกท่ีจะไม่รับขอ้ความโฆษณาบางประเภทไดโ้ดยปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีให้ไว ้

5. เพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด หรือวิเคราะห์กลยทุธ์ในการพฒันา ปรับปรุง ฟังกช์นัต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม รวมถึง

การติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีเก่ียวกบับริการของบริษทั และพนัธมิตรของบริษทั 

6. เพ่ือจดัท าชุดขอ้มูลโดยไม่เปิดเผยตวับุคคล (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลประชากร ขอ้มูลเชิง

พฤติกรรม และขอ้มูลทางเทคนิคท่ีสรุปมาจากขอ้มูลพ้ืนฐาน) เพ่ือการใชป้ระโยชน์ของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ี

สาม เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ ๆ แก่ท่าน รวมถึงเพ่ือส่งขอ้ความโฆษณาไปยงัลูกคา้

บนเวบ็ไซตแ์ละบริการของบุคคลอื่นได ้โดยท่ีชุดขอ้มูลดงักล่าวจะไม่มีการเปิดเผย หรือแสดงขอ้มูลส่วนบุคคลแต่

อยา่งใด 
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7. เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านในการใชบ้ริการของบริษทั เช่น การด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการตรวจ 

และประกาศผลขอ้สอบ การออกใบรับรองการฝึกอบรมออนไลน์ (Certification) เม่ือท่านมีจ านวนชัว่โมงเรียนไม่

นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป และสามารถสอบวดัผลผา่นตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีแต่ละคอร์สก าหนด 

5. หลักกฎหมำยท่ีใช้ในกำรประมวลผลข้อมูล 
บริษทัด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านการประมวลผล ดงัต่อไปน้ี 
ฐำนควำมยินยอม (Consent): ท่านให้ความยินยอมแก่บริษทั ในการเก็บรวบรวม ใช ้จดัการ รักษา และเปิดเผยขอ้มูลของท่าน
ไดต้ามท่ีระบุไวใ้นประกาศฯ ฉบบัน้ี ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการแต่ละรายการ โดยบริษทัอาจ
ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ หรือโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ตรงกบัความสนใจกบัท่าน 
และให้ท่านไดรั้บผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีย่ิงขึ้น และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน รวมถึงเพ่ือให้ท่านไดรั้บขอ้เสนอ 
สิทธิประโยชน์พิเศษ ค าแนะน า และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งน้ีไม่ว่าขอ้มูลดงักล่าวจะไดม้าจากการให้ความยินยอมแก่บริษทัเอง 
หรือจากคู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั  
ฐำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Legal Obligation): บริษทัอาจตอ้งน าส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการปฏิบติัตามค าส่ัง
ของผูมี้อ านาจตามกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลม้ละลาย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งปฏิบั ติตามทั้งของ
ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว โดยบริษทัอาจน าส่งขอ้มูลให้แก่
พนักงานเจา้หน้าท่ี หน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการเรียกขอ้มูลท่ีบริษทัครองครองอยู่ได ้เช่น กรมสรรพากร 
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ ศาล เป็นตน้ 
ฐำนจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย (Legitimate Interest): ท่านให้ความยินยอมแก่บริษทัในการประมวลผล
ขอ้มูลท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษทัอาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อการประมวลผล 
การวิจยั หรือการจดัท าสถิติซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานของบริษทั การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ 
การจดัท าข่าวสารประชาสัมพนัธ์ การใช้คุกก้ีท่ีจ าเป็นต่อการเขา้ชมเว็บไซต์ การบนัทึกเสียงทาง Call Center ภาพถ่ายหรือ
ภาพเคล่ือนไหว การบนัทึกภาพ CCTV การแลกบตัรก่อนเขา้อาคาร การจดัการขอ้ร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การ
ดูแลลูกคา้ของบริษทัดว้ยการแจง้เตือนหรือน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ ประเภทเดียวกนักบัที่ท่านมีอยู่กบับริษทัซ่ึง
เป็นประโยชน์กบัท่าน การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองค์กร การท าให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้(Anonymous Data) การป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการ
ทุจริต ภยัคุกคามทางไซเบอร์ การติดต่อ การบนัทึกภาพ การบนัทึกเสียงเก่ียวกบัการจดัประชุม อบรม สันทนาการ การชิงโชค 
การแข่งขนั หรือออกบูธ การลงทะเบียน เป็นตน้ 
ฐำนสัญญำ (Contract): บริษทัด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการ หรือ
การปฏิบติัตามหน้าท่ีและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา หรือท่ีบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อให้การท าสัญญา ตอบขอ้ซกัถาม ยืนยนัตวัตนในการใชบ้ริการระหว่างท่านกบับริษทั หรือระหว่างท่านกบัคู่คา้ของบริษทั
บรรลุวตัถุประสงคข์องการปฏิบติัตามสัญญา และเพื่อการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการตามค าขอโดยหากท่านไม่ตกลงให้
ขอ้มูลส่วนบุคคล จะส่งผลให้การท าสัญญา หรือนิติกรรมต่าง ๆ ท่ีท าขึ้นระหว่างท่านกบับริษทัไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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6. กำรเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก กรณีท่ีกฎหมายอนุญาตเพื่อความจ าเป็นในการปฏิบติังานใน
กรณีต่อไปน้ี 

1. เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีท่านให้ความยินยอม หรือดว้ยเหตุอื่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

2. เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานผูมี้อ านาจหรือบุคคลใด ๆ เม่ือกฎหมายก าหนดหรือให้
อ านาจ รวมถึงการปฏิบติัตามค าส่ังศาล 

3. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทั จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามสัญญาเพื่อผลประโยชน์ของ
ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงบุคคลหรือนิติบุคคลในขอ้น้ี ไดแ้ก่ 

• ผูใ้ห้บริการดา้นการขนส่ง 
• ผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัธุรกรรมและการเงิน 
• ผูใ้ห้บริการทางดา้นเทคโนโลยี และจดัท าโปรแกรมหรือระบบไอทีต่าง ๆ 
• ท่ีปรึกษาวิชาชีพ 
• ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานของบริษทั 
• บุคคลอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน 

บริษทัก าหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกท่ีบริษทัเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ไปขา้งตน้ตอ้งรักษา
ความลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด 
และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดเ้ฉพาะตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวร้ะหว่างบริษทั และบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก
นั้น เพ่ือป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจาก
วตัถุประสงคท่ี์ไดต้กลงกนัไว ้
 
6. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริการแต่
ละประเภท ตามระยะเวลาสัญญาหรือตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชร้ะหว่างท่านและบริษทั  

2. บริษทัจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวั
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามมาตรฐานการท าลายขอ้มูลของบริษทั เม่ือพน้ระยะเวลาจดัเก็บ หรือ
บริษทัไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอา้งฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแลว้ 

7. มำตรกำรในกำรเก็บรักษำและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
1. บริษทัจะจดัการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดบัท่ีกฎหมายก าหนด และดว้ยระบบท่ี

เหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหายการเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
โดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ เช่น ปกป้องดว้ยไฟร์วอลล ์รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่น  ๆ ส าหรับ
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การเขา้รหัสขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และจดัเก็บในสถานท่ีท่ีมีระบบป้องกนัการเขา้ถึงท่ีจ ากดับุคคลท่ีสามารถ
เขา้ถึงไดส้ าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสาร  

2. บริษทัจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจจะเขา้ถึงไดโ้ดยพนกังาน ตวัแทน คู่คา้ หรือบุคคลภายนอก การเขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถท าไดต้ามเท่าท่ีก าหนดไวห้รือตามค าส่ังซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอ้งมี
หนา้ท่ีในการรักษาความลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
8. กำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ 
บริษทัอาจมีการเก็บขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผูใ้ห้บริการท่ีอยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผล
ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันส าเร็จรูปของผูใ้ห้บริการในต่างประเทศอย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนขอ้มูล
ดงักล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษทัจะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
9. กำรใช้คุกกี ้(Cookies) 
บริษทัใชคุ้กก้ีท่ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการท างานของเว็บไซต์ เพื่อเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลเม่ือท่านเขา้ชมเวบ็ไซต์ 
และบริษทัมีความประสงคจ์ะใช้คุกก้ีทางเลือกเพ่ือช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษทั โดยบริษทัจะไม่ใชคุ้กก้ี
ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใชง้านคุกก้ีดงักล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใชคุ้กก้ีไดจ้ากนโยบาย
การใชคุ้กก้ีของบริษทั 
 
10. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษทั ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตท่ี
กฎหมายอนุญาตให้กระท าได ้ดงัน้ี 

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลสวนบุคคลท่ี
ท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบับริษทั ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทั 

2. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้บริษทั ท าส าเนา
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงขอให้บริษทั เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความยินยอมต่อ
บริษทั ให้แก่ท่านได ้

3. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง: ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทั แกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ เพ่ิมเติม
ขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 

4. สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทั ท าการลบขอ้มูลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้
5. สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการ ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบาง

ประการได ้
6. สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านให้ไวก้ับ

บริษทั ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอื่น หรือ ตวัท่านเองดว้ยเหตุบาง ประการได ้



ประกาศความเป็นส่วนตัว 
บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากดั (มหาชน) 

                                                                                  
                                             หนา้ 7 จาก 7 
   

 

7. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

8. สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากบัดูแล ในกรณีท่ีท่านเห็นว่าบริษทั หรือลูกจา้ง 
หรือผูรั้บจา้งของบริษทั ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
11. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัอาจทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพฒันาให้เกิดการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีดีขึ้น โดยบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าว 
 
12. ช่องทำงกำรติดต่อ 
ท่านสามารถติดต่อผูค้วบคุมขอ้มูล สอบถามหรือใชสิ้ทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดท่ี้ 
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทั เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 99/16-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
อีเมล : dpo_office@arip.co.th โทร : 02 642 3400 ต่อ 2105 
 
 

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 
 
 

 


