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บริษัท ไอร่า แอนด ์ไอฟลุ จ ากัด (มหาชน) 
 

นโยบาย 

คุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล 
_______________________________________ 

ก. เหตุผลในการออกนโยบาย 

เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ตลอดจน กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ ์ค าสั่งของส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใด
ที่เก่ียวขอ้ง บรษิัท ไอรา่ แอนด ์ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบบันีจ้ะเรียกว่า “บรษิัท”) จึงเห็นควรใหม้ีนโยบาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้เพื่อเป็นมาตรฐานในการก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคลของลกูคา้ คู่คา้ คู่สญัญา ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ/หรือ ลกูจา้ง ของบรษิัทตลอดจนบคุคลผูต้ิดต่อ
ท าธุรกรรมใดๆ กบับรษิัท 

ข.  วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่อาจมีแกไ้ขเพิ่มเติม        
เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล และบทบญัญัติเก่ียวกับสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อให้
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิโดยทั่วกนัทัง้องคก์ร จึงเห็นควรใหม้ีนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้ใชบ้งัคบัเป็นหลกัเกณฑ ์

ค.  ขอบเขตการใช้บังคับ 

 นโยบายนี ้ใช้บังคับกับข้อมูลที่ ได้รับจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลและจากแหล่งอื่น ตลอดจนใช้บังคับกับ
บุคคลภายนอก ผูต้ิดต่อท าธุรกรรมกับบริษัท เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อไม่ใหข้อ้มลูส่วน
บุคคลรั่วไหลสู่สาธารณชน หรือบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง หรือเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อป้องกันการ
รอ้งเรียนจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

_______________________________________ 
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หมวดที ่1 

บททั่วไป 

ข้อ 1.  ค านิยาม  

 “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงส านักงานสาขา 
(Branch) และส านกังานชั่วคราว (Booth) ดว้ย 

 “พนกังาน” หมายความว่า พนักงานของบริษัท ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากัด (มหาชน) ที่ประจ าอยู่ส  านักงานใหญ่                     
และส านักงานสาขา ตลอดจนพนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกพื ้นที่  หรือเป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์                                 
หรือเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู 

 “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุหรือบอกลกัษณะที่ท าใหร้ะบุตวับคุคล
นัน้ได ้ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม 

 “ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ขอ้มูลเก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง                     
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน ตามที่
กฎหมายก าหนด  

 “เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลคนเดียว หรือหลายคน ที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) โดยมีหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลู                  

ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และที่อาจมีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 “สนิเชือ่” หมายความว่า การใหกู้ย้ืมเงินสินเชื่อส่วนบคุคลภายใตก้ารประกอบธุรกิจของบรษิัท 

 “บคุคลภายนอก” หมายถึง คู่สญัญา คู่คา้ บคุคลผูต้ิดต่อท าธุรกรรมกบับรษิัทไม่ว่าทางใด และให้หมายความรวมถงึ 
พนกังาน ตวัแทน ผูร้ว่มคา้ และผูต้ิดต่อกบับคุคลขา้งตน้นีข้ึน้ไปตลอดสายดว้ย 

ข้อ 2. ใหฝ่้ายกฎหมายเป็นผูร้กัษาการและควบคุมการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ในอันที่จะตรวจสอบ และพิจารณาออกกฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ คู่มือ และ/หรือแนวปฏิบัติใด เพื่อใหก้ารปฏิบัติตามนโยบายนีส้  าเร็จลุล่วงไป โดยน าเสนอขออนุมัติต่อ                
ผูม้ีอ  านาจอนมุตัิตามนโยบายการมอบหมายอ านาจหนา้ที่ของบรษิัท (Delegation of Authority)  
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ข้อ 3.  ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก็บรวบรวม  

 บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

1. ขอ้มลูที่บ่งชีต้วัตน อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ วนัเกิด สญัชาติ หมายเลขบตัรประชาชน สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศพัท ์
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ภาพถ่าย เป็นตน้  

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัเพศชายหรือหญิง  

3. ขอ้มลูดา้นอิเล็กทรอนิกส ์เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล หมายเลขบตัรอิเล็กทรอนิกส ์หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร ์             
(IP address) ประเภทบราวเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิงวันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต ์
รวมถึงการสมคัรเป็นสมาชิกหรือขอใชบ้รกิารไม่ว่าดา้นใดๆ ทางเว็บไซต ์

4. การตัง้ค่าและบรกิารต่างๆ ของขอ้มลูส่วนบคุคล เป็นตน้ 

5. ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะเก็บรวบรวม เมื่อไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบคุคล เวน้แต่มีกฎหมายอนญุาตใหเ้ก็บรวบรวมได ้โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอม 

 
 

หมวดที ่2 

การได้มาซ่ึงข้อมูลสว่นบุคคล 

 

 ข้อ 4. บรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากแหล่งที่มา ดงันี ้

 4.1 ขอ้มลูส่วนบคุคลจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลโดยตรง บรษิัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากกรณีดงันี ้

  ก. ขัน้ตอนการสมคัรสินเชื่อ สมคัรใชบ้รกิาร หรือการยื่นค ารอ้งขอต่างๆ กบับรษิัท  

  ข. ความสมคัรใจของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในการท าแบบสอบถาม (Survey)  

ค. การโตต้อบทางอีเมล (E-mail) หรือช่องทางการส่ือสารอื่นๆ ระหว่างบรษิัทและเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

ง. การใชคุ้๊กกี ้(Cookies) ผ่าน Web browser’s cookies ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

จ. บนัทึกผูเ้ขา้ชมเว็บ (Log Files) ของบรษิัท 

ฉ. ขอ้มลูผ่านทางหนา้เว็บไซต ์(Website) 
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4.2 ขอ้มลูส่วนบคุคลระบคุวามเชื่อมโยงมาจากบคุคลที่สามหรือจากแหล่งอื่น ดงันี ้

  ก. บรษิัทคู่คา้ 

ข. ขอ้มลูจากการสืบคน้ไดเ้ป็นการทั่วไป เช่น มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ อินเตอรเ์น็ต หน่วยงานราชการ                                          
หรือองคก์รอื่น เป็นตน้ 

  ค. แหล่งขอ้มลูดว้ยวิธีการทาง E-mail โทรศพัท ์โทรสาร และ/หรือเอกสารอื่นๆ เป็นตน้ 

 

หมวดที ่3 
วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 

ข้อ 5.  บรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อพิจารณาอนมุตัิ วิเคราะห ์ประมวลผล การใหบ้รกิารอย่าง
หนึ่งอย่างใด การปรบัปรุงคุณภาพ การรบัส่ง การโอน การแลกเปล่ียนขอ้มลู ประเมินผลลกัษณะการใชง้านผ่านเว็บไซต์หรือ
บริการดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ์การโฆษณา การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกับผลิตภณัฑข์องบริษัท แนะน าสินเชื่อหรือการแกไ้ข
หรือปรบัปรุงแต่งเว็บไซต์เพื่อความทันสมยัและง่ายต่อการใชง้าน สิทธิประโยชน ์ขอ้เสนอพิเศษต่างๆ การบังคับใชภ้ายใน
บริษัท และคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของแหล่งที่มาอื่น รวมถึงเพื่อการส่งและโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศตามมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หมวดที ่4 
การประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

 

ข้อ 6. เมื่อรบัขอ้มลูส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของขอ้มลูส่วนบุคคลแลว้ บริษัทจะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล
ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 การเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยตามวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อกิจการ วตัถุประสงค ์
ปรบัปรุงคณุภาพ การวิเคราะห ์หรือติดตามการใหบ้รกิารของบรษิัท รวมถึงนอกเหนือจากวตัถปุระสงคต์ามที่ระบุไวท้ี่เก่ียวกับ
การบรกิารต่างๆ ตามความจ าเป็นตามนโยบายฉบบันี ้  

 ทั้งนี ้บุคคล หน่วยงานที่บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวที่มีหนา้ที่ตามกฎหมายในการดูแลและรกัษา
ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือของผูท้ี่อาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากนี ้บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งส่ง
ขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัหน่วยงานขอ้มลูเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใชผ้ลการตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวเพื่อป้องกนัการฉอ้โกง 
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 บริษัทอาจมีความจ าเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่า งประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เพื่อ
วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ประเทศปลายทางหรือองคก์ารระหว่างประเทศดงักล่าวตอ้ง
มีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เพียงพอ  

หมวดที ่5 
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้อ 7. บรษิัทท าการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี ้

1. จดัเก็บในรูปแบบ Hard Copy และ/หรือ Soft Copy 

2. เก็บไวใ้นสถานท่ีท างานของบรษิัทในรูปแบบระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัท  

3. ระยะเวลาการการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นไปตามระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่กฎหมาย
ก าหนด 

4. เมื่อพน้ระยะเวลาจัดเก็บ หรือ บริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอา้งฐานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้                 
บริษัทจะด าเนินการท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ดว้ยวิธีการที่เหมาะสม และจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิน้สดุ
ตามกฎหมาย 

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่บ่งชีต้ัวตน เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอรโ์ทรศัพท ์E-mail                         
มีระยะเวลาการจดัเก็บ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเลิกสญัญา 

หมวดที ่6 
เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 

ข้อ 8.  บริษัทไดม้ีการด าเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตัง้เจา้หนา้ที่
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการด าเนินการของบริษัทที่เก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากนี ้บริษัทอาจจัดท าระเบียบ ค าสั่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว ้เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายนีเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  
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หมวดที ่7 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 

ข้อ 9.  เพื่อประโยชนใ์นการเก็บรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล บรษิัทไดม้ีมาตรการ ดงันี ้

  1. ก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง การใช ้การเปิดเผย การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยนัตวั
บคุคล               ผูเ้ขา้ถึงหรือใชข้อ้มลูส่วนบคุคล ตามแนวนโยบายหรือคู่มือของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 

  2. การส่ง และ/หรือการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ รวมถึงการน าขอ้มลูส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานขอ้มลู
ในระบบอื่นใด ซึ่งบริษัทรบัโอนขอ้มูลหรือบริการเก็บรกัษาขอ้มูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรกัษาขอ้มูลส่วน
บคุคลตอ้งมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี  ้

  3. บรษิัทจะจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง 
แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ และจะทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือ
เมื่อเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม                          

 4. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการรกัษาความมั่นคงของบรษิัท จนเป็นเหตใุหม้ีการละเมดิขอ้มลูส่วนบคุคล หรือขอ้มลู
ส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทจะด าเนินการแจ้งเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยเร็ว ในกรณีที่เกิดจากความ
บกพรอ่งของบรษิัทใหเ้สนอแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบคุคลสู่สาธารณะ  

  ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลต่อบคุคลที่
สาม รวมถึงการละเลย หรือการเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ฐานขอ้มลู หรือระบบส่ือสารสงัคมออนไลนข์องบริษัท                            
โดยการกระท าของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หรือบคุคลอื่นซึ่งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 5. บรษิัทมีการด าเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพใหม้ีมาตราฐานของระบบรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล                         

                

หมวดที ่8 
                                 กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ข้อ 10.  เมื่อไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล บรษิัทอาจส่งขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมทางตลาด และการ
ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ ์การใหบ้ริการใดๆ ของบริษัทใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อที่จะไดร้บัประโยชนใ์นการ
ใหบ้รกิารอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิรบัหรือยกเลิกความยินยอมรบัขอ้มลูข่าวสารดงักล่าวจาก
บรษิัท 
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หมวดที ่9 
โทษ 

ข้อ 11. พนักงาน ผูบ้ริหาร และ/หรือผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหนา้ที่ของตน หากละเลย 
หรือละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่ด าเนินการ หรือสั่งการ หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน อันเป็นการฝ่าฝืน
นโยบายและแนวปฎิบัติเก่ียวกับเรื่องขอ้มลูส่วนบุคคล จนเป็นเหตุใหเ้กิดความผิดตามกฎหมาย และหรือความเสียหายขึน้ 
พนักงาน ผูบ้ริหาร และ/หรือผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ ผูน้ั้นตอ้งรบัโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท หรือมีหนา้ที่รบัผิดชอบ               
การกระท านัน้ทางกฎหมายตามความผิดที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้หากความผิดดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเสียหายแกบ่รษิัท และหรือบคุคล
อื่นใด บรษิัทอาจพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 


