ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว สาหรับลูกค้า
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า จึงจัดให้มี
ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล”) และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี ้ ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีจ้ ะแจ้งให้ท่านทราบถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์การดาเนินการ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน ตลอดจนการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
ช่องทางการติดต่อ
1. ประกาศฉบับนีใ้ ช้กับใครบ้าง และแหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ประกาศฉบับนีใ้ ช้สาหรับลูกค้า (“ท่าน”) หากท่านได้ดาเนินการหรือเป็ นไปตามกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
กรณีดงั ต่อไปนี ้
•
•
•
•

สมัครสินเชื่อและ / หรือ บริการกับบริษัท
ติดต่อสอบถามข้อมูลสินเชื่อ และ / หรือ บริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท
ได้รบั การเสนอ ชักชวน หรือรับทราบข้อมูลให้สมัครสินเชื่อ และ / หรือ บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท
ถูกปฏิเสธการการสมัครสินเชื่อ และ / หรือ บริการกับบริษัท และบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้อยู่

1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ได้แก่
แหล่งทีม่ า
1) ได้ รั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
จากท่านโดยตรง

•
•
•

•

ตัวอย่าง
ขัน้ ตอนการสมัครใช้บริการหรือสินเชื่อกับบริษัท การยืนยันตัวตน การลงนาม
ในสัญญา
การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม แบบสอบถาม แบบลงทะเบียน หรือขัน้ ตอน
การยื่นข้อเรียกร้องหรือคาร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
การติ ดต่ อผ่ านทางช่องทางต่ าง ๆ เช่ น ทางโทรศัพท์ อี เ มล บัญ ชี สื่อ สังคม
ออนไลน์ของบริษัท นามบัตร การประชุม อบรม สัมมนา งานอิเวนต์ กิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด การพบปะ หรือช่องทางอื่นใด เป็ นต้น
การจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือ
แอปพลิเคชันเอมันนี่ (A money) เป็ นต้น
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แหล่งทีม่ า
2) ได้ รั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของท่านจากแหล่งอื่น

ตัวอย่าง
• ลูกค้า ตัวแทน หรือผูใ้ ห้บริการของบริษัท
• หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลที่คน้ หาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทิวบ์ (YouTube) เป็ น
ต้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผล
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี ้
ประเภทข้อมูล
1) ข้อมูลส่วนตัว

•
•
•
•
•
•
•

2) ข้อมูลการศึกษาและการ
ทางาน

•
•
•
•

ตัวอย่าง
คานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล ชื่อเล่น (หากมี)
ภาพถ่าย รูปหน้า หรือรูปพรรณสัณฐาน
เพศ วันเดือนปี เกิด อายุ
สถานภาพทางการสมรส สถานภาพครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัวและ
จานวนบุตร
สัญชาติ ประเทศที่พานัก
ลายมือชื่อ
ข้อ มูล บนเอกสารที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานราชการ (เช่ น ส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่ใช้ในการ
ระบุและยืนยันตัวตนที่มีลกั ษณะเดียวกัน) ข้อมูล การทาความรูจ้ กั ลูกค้า (KYC)
เป็ นต้น
ระดับการศึกษา
อาชีพและสาขาอาชีพ
ตาแหน่งงาน
ประวัติการทางาน รายละเอียดงาน
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ประเภทข้อมูล

ตัวอย่าง
• ข้อ มูล ที่ ท างาน เช่ น ชื่ อ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ จ านวนพนัก งาน
เป็ นต้น

3) ข้อมูลสาหรับติดต่อ

• ที่อยู่อาศัยปั จจุบัน ที่อยู่ตามเอกสารสาคัญ และที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ
สถานที่ทางาน
• หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล
• เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ
• ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสาหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ (เช่น ไอดีไลน์ (LINE ID), บัญชีเฟซบุ๊ก กรณีท่านติดต่อผ่านเพจ
เฟซบุ๊กของบริษัท)

4) ข้อมูลทางการเงิน

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

หมายเลขบัญชีธนาคาร
เลขบัตรเอมันนี่ (A money)
ข้อมูลรายได้ต่อเดือน วันที่เงินเดือนออก หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ
ข้อมูลคะแนนเครดิต (Credit Score) วงเงินบัตร คะแนนสะสม วงเงินสินเชื่อ
อนุมตั ิ ข้อมูลการกูย้ ืมเงิน ยอด รายละเอียดและประวัติการชาระเงิน
• ประวัติ ก ารท าธุ ร กรรม รายละเอี ย ดธุ ร กรรม ข้อ มูล ในบัน ทึ ก ช่ ว ยจ าการท า
ธุรกรรม หมายเลขอ้างอิงการทาธุรกรรม ช่องทางการทาธุรกรรม
• บัญชีช่อื ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันเอมันนี่และรหัสผ่าน
• ข้อ มูล อื่ น ๆ ประกอบการใช้ สิ น เชื่ อ / บริ ก ารของบริ ษั ท (เช่ น รหัส ลูก ค้า /
หมายเลขประจ าตั ว ลู ก ค้า วงเงิ น สิ น เชื่ อ อั ต ราดอกเบี ้ย สกุ ล เงิ น ข้ อ มู ล
ประกอบการขอสินเชื่อ เป็ นต้น
ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันเอมันนี่
หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address หรือ Mac address)
คุกกี ้ (Cookies ID)
รุน่ และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ
ล็อก (Log)
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Log - in) ระยะเวลาที่เข้าถึง การใช้งานและระยะเวลาการ
ใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู
• ประเภทและเวอร์ช่ นั ของปลั๊กอินเบราว์เ ซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ท่ที ่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
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ประเภทข้อมูล

ตัวอย่าง
• ข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบตั ิการ เป็ น
ต้น

6) ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความ
อ่อนไหว

• เช่น ข้อมูลชีวภาพสาหรับใช้ในระบบการจดจาใบหน้า (Face Recognition) โดย
ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกาหนด

7) ข้อมูลอื่น ๆ

• บัน ทึ ก การสื่ อ สารหรื อ การโต้ต อบระหว่ า งท่ า นกับ บริ ษั ท รายละเอี ย ดเรื่ อ ง
ร้องเรียนหรือความเห็น คาขอใช้สิทธิต่าง ๆ ผลประเมินการสารวจความคิดเห็น
บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการสื่อสารผ่าน
Log / Chat - Bot share screen ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด (CCTV) และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เป็ นต้น

หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั บริษัทอาจไม่สามารถเสนอสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้แก่
ท่านตามคาขอ อีกทัง้ บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ทกุ ประการได้อย่างครบถ้วนตามที่บริษัทมีต่อท่านตามสัญญาให้
สินเชื่อ การให้บริการแอปพลิเคชันเอมันนี่ การบริหารสิทธิประโยชน์และ/ หรือความสัมพันธ์ของท่านซึ่งเป็ นลูกค้าของ
บริษัท ความสัมพันธ์ในการให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้แก่ท่าน หรือไม่สามารถปฏิบตั ิภาระผูกพันของบริษัทตาม
กฎหมายได้
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ บริษัท เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลเกี่ ยวกับคู่สมรส ข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ผูอ้ ปุ การะ ผูอ้ ยู่ในอุปการะ ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ า้ ประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั
ประโยชน์ หรือท่านอาจขอให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก
ท่านมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนีใ้ ห้แก่บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความ
ยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น (หากเป็ นกรณีท่ีตอ้ งได้รบั ความยินยอม) นอกจากนี ้ ท่านยังมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้
บริษัท สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านัน้ ได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุ ไว้ใน
ประกาศฉบับนีด้ ว้ ย
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1) เพื่อการพิจารณาอนุมตั คิ าขอสมัครสินเชื่อหรือบริการของบริษัท

•

ฐานตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญาหรือการ
ดาเนินการตามคาขอก่อนเข้าทา
สัญญา

2) เพื่อการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั (e-KYC) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ยืนยันตัวตนลูกค้า

•

3) เพื่อการพิสจู น์และยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน
ลูกค้า

•
•

ความยินยอม
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

4) เพื่อการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษทั การปฏิบตั ิตามกระบวนการภายในของ
บริษัท การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัท

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา

5) เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ
และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัท

•

ความยินยอม

6) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย
รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รบั หมายเรียก หมายอายัดจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล

•

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

7) เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

•
•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

8) เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

•

ความยินยอม

9) เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นการฉ้อฉล การ
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทาอื่นใดที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

•
•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

10) เพื่อการติดตามทวงถามหนี ้

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา

11) เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับ
บริษัท รวมถึงการโอนหรือขายหนี ้ การโอนเนื่องมาจากการแปลงสินทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา

12) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสานักงานใหญ่ สานักงานสาขา
หรือสถานที่ของบริษัท รวมถึงการเข้าพืน้ ที่สานักงาน และการบันทึกภาพผู้
ที่มาติดต่อด้วยตนเองด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

•

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

•

ความยินยอม
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
13) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบริษัท เช่น การจัดการข้อร้องเรียน
การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด

•

ฐานตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ความยินยอม

14) เพื่อการวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ให้
เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

•

ความยินยอม

15) เพื่อการวิเคราะห์ประวัติการใช้จา่ ยหรือการใช้บริการ และความสนใจของ
ท่าน เพื่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
บริษัทที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะจัดทาขึน้ ในอนาคต

•

ความยินยอม

16) เพื่อแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ดา้ นการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ โดยไม่มี
วัตถุประสงค์ทางการตลาด

•

ความยินยอม

17) เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง ที่ปรึกษา / ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใด ๆ

•

การปฏิบตั ิตามสัญญาหรือการ
ดาเนินการตามคาขอก่อนเข้าทา
สัญญา
ความยินยอม

•

•

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี ้ หลักเกณฑ์ท่ใี ช้กาหนดระยะเวลาเก็บรักษา ได้แก่
บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ บริษัทดาเนินความสัมพันธ์การให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการกับ
ท่าน และบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุ
ความทางกฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบตั ิตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือเพื่อการยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูข้ องตนสาหรับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกาหนด
ภายในองค์กรของบริษัท
6. การเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในประกาศนี ้ บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี ้
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ผู้ทไ่ี ด้รับข้อมูลส่วนบุคคล
1) ผู้ให้บริการของบริษัท

รายละเอียด
บริษัทอาจใช้บริการบริษัทอื่น คู่คา้ หรือผู้ให้บริการอื่นใดเพื่อช่วยสนับสนุนการให้
สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน ด้วยเหตุนี ้ บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผใู้ ห้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผูใ้ ห้บริการยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทลั (National Digital ID)
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์และบริการนาส่งข้อความ (SMS)
ผูใ้ ห้บริการช่องทางการรับชาระเงิน
ผูใ้ ห้บริการติดตามทวงถามหนี ้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ และฟ้องร้องดาเนินคดี
ผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing
ผูใ้ ห้บริการเพื่อการทาการตลาด
ผูใ้ ห้บริการคลังเก็บเอกสาร
ผูใ้ ห้บริการสื่อสังคมออนไลน์
โรงพิมพ์หรือผูใ้ ห้บริการสิ่งพิมพ์
ผูผ้ ลิตบัตร
ผูใ้ ห้บริการจัดส่งเอกสาร บัตรกดเงินสด หรือพัสดุ
ผูใ้ ห้บริการทาลายบัตรหรือเอกสาร เป็ นต้น

2) หน่ วยงานตามที่กฎหมาย บริษัทอาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ิตาม
กาหนด
คาสั่งของผูม้ ีอานาจหรือมีสิทธิตามกฎหมาย และ / หรือ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่ง
ผูร้ บั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง
• หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานที่มี
อ านาจก ากับ ดู แ ล (เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส านัก งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น กรมสรรพากร ศาล เจ้า หน้า ที่ ต ารวจ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ)
• สมาคม หน่ ว ยงาน หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดตามความจ าเป็ น ในการปฏิ บัติ ต าม
ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
3) ทีป่ รึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อประโยชน์และความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ บริษัท อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ว น
บุคคลของท่านไปยังบุคคลดังต่อไปนี ้
• ผูส้ อบบัญชี
• ผูต้ รวจสอบภายนอก
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ผู้ทไ่ี ด้รับข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด
• ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
• ที่ปรึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามแต่กรณี

4) บุคคลภายนอกอื่น ๆ

เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุในประกาศฉบับนี ้ บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง
• บุคคลที่ท่านมีสญ
ั ญาหรือความสัมพันธ์รว่ มกัน (เช่น บุคคลอ้างอิง ผูค้ า้ ประกัน
ฯลฯ)
• บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
• ผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีโครงสร้างพืน้ ฐาน และ / หรือ ระบบงานของบริษัท
• ผู้รับ โอนสิ ท ธิ หน้า ที่ และผลประโยชน์ใ ดๆ จากบริ ษั ท รวมถึ ง ผู้ท่ี ไ ด้รั บ
มอบหมายจากผูร้ บั โอนดังกล่าวให้ดาเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้าง
องค์ก ร ควบรวมหรื อ ซื อ้ กิ จ การ โอนทรัพ ย์สิ น โอนหรื อ ขายหนี ้ การแปลง
สินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ เป็ นต้น
• ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ให้บริการระบบการใช้งานอันเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท (เช่น การถอนเงินจากตู้ ATM หรือการชาระ
หนีผ้ ่านช่องทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ฯลฯ)
• สมาชิกของผูใ้ ห้บริการยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทลั (National Digital ID)
• ผูใ้ ห้บริการสื่อสังคมออนไลน์
• สาธารณะหรือบุคคลทั่วไป เป็ นต้น

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ (หากมี)
บริษัทอาจต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บุคคลภายนอกที่ อยู่ใ นต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ ปุ่ น
ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้น ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ไปเก็บไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิรฟ์ เวอร์ท่ตี งั้ อยู่ในต่างประเทศ
เมื่อมีความจาเป็ นที่บริษัทต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่สาม ซึ่งมี มาตรฐานการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย บริษัทจะดาเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เพียงพอสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไป หรือเพื่อให้การโอนนัน้ สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ใช้บงั คับ เช่น บริษัท อาจขอให้บุคคลภายนอกที่ได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปนัน้ ตกลงกับ
บริษัทเพื่อให้คารับรองว่า ข้อมูลนั้นจะได้รบั ความคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับ
ข้อกาหนดในประเทศไทย
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8. การใช้คุกกี้
บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คกุ กีแ้ ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
บริษัท รวมถึงการใช้เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันเอมันนี่ (A money)
การเก็บรวบรวมคุกกีแ้ ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้ บริษัทสามารถจดจาท่าน ทราบถึง
ความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุ งวิธีการที่ บริษัทจะเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน รายละเอียดโปรดดู
ประกาศเกี่ยวกับการใช้และจัดการคุกกี ้ (Cookies Notice) https://www.amoney.co.th/privacy/cookie_consent และ
http://www.aira-aiful.co.th/?page_id=1739
9. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี ้ ท่านสามารถขอเพิกถอนความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิมเมื่อใดก็ได้ (โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อ สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 ท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวอยู่กบั บริษัท
(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
และขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ตนเอง รวมถึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท
(3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(4) สิทธิในการขอให้ลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททาการลบ
หรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคล ด้วยเหตุผลบางประการได้
(5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction) ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลสวน
บุคคลของตนเอง ด้วยเหตุผลบางประการได้
(6) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to transfer) ท่านมีสิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลสวนบุคคล
ของตนเองที่ได้ให้ไว้กบั บริษัทไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตนเองได้ ด้วยเหตุผลบางประการ
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(7) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้าน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ด้วยเหตุผลบางประการได้
10.2 ช่องทางการใช้สิทธิ
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านสานักงานสาขา หรือส่งจดหมาย
ผ่านทางไปรษณียต์ ามที่อยู่ของบริษัท พร้อมเอกสารดังต่อไปนี ้
1) แบบฟอร์มคาขอใช้สิทธิพร้อมลงลายมือชื่อ (ท่านสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มผ่านสานักงานสาขา หรือ
ดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท)
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
10.3 ระยะเวลาการดาเนินการ
บริษัทจะดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รบั คาขอใช้สิทธิท่ีสมบูรณ์พร้อมเอกสาร
ประกอบโดยครบถ้วน โดยที่ระหว่างการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ
บริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยอยู่
11. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
11.1 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกั นการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
สูญหาย ทาลาย หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
11.2 หากบริษั ท เปิ ด เผยข้อ มูลส่ ว นบุค คลแก่ ผู้ป ระมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุค คล บริษั ท จะก ากับ ดูแ ลบุค คลอื่ น ซึ่ง บริษัท
มอบหมายให้ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
12. รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษัทได้
ดังนี ้
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(นายยูจิ ฟุคาดะ (Yuji Fukada))
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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โทร : 0-2117-5000
อีเมล: DPOoffice@aira-aiful.co.th
ทั้งนี ้ ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อ บริษัทฝ่ าฝื นหรือ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ ง กฎระเบี ย บ หรื อ ประกาศอื่ น ๆ ที่ อ อกภายใต้
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว
บริษัทอาจพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนีต้ ามความเหมาะสมอยู่เป็ นระยะเพื่อให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม หากประกาศนีม้ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้
ท่านทราบผ่านเว็บไซต์หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
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