เอกสารชี้แจงการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
สาหรับการผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

บริ ษทั เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านใน
ฐานะผูถ้ ื อหุ้ น ผูถ้ ื อหุ้นกู้ กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว (“ท่าน”) ที่ บริ ษทั ในฐานะผูจ้ ัดการประชุ มผูถ้ ือหุ้ น
ประจาปี ทั้งในรู ปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ (“กิจกรรม”) ได้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
(“ประมวลผล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั จึงได้จดั ทาเอกสารฉบับนี้ ข้ ึนเพื่อแจ้ง
วิธีการประมวลผล ให้ท่านรับทราบ และเพื่อให้ ท่านทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์การประมวลซึ่ งอาจเกิดขึ้น รวมถึ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการประมวลผล และการใช้สิทธิของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้ อ 1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่จะทาการประมวลผล
โดยทัว่ ไป บริ ษทั จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงเท่านั้น ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปแบบ

เอกสาร หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ โดยอาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ หรื อกรอกข้อมูลลงใน
แพลตฟอร์ มออนไลน์ที่ทางบริ ษทั ได้กาหนดไว้ และ/หรื อข้อมูลอื่นใดที่บริ ษทั ได้รับจากท่าน อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะ
ของกิจกรรมอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องประมวลผลข้อมูลของท่านบางประการซึ่ งเป็ นข้อมูล ที่บริ ษทั ได้รับจากแหล่งอื่นที่
ไม่ ใช่ จ ากท่ านโดยตรง เช่ น การจัด เก็บ ข้อ มู ล ผูถ้ ื อ หุ้ น จากานายทะเบี ย นหลักทรั พ ย์ หรื อ ข้อมู ล บัญ ชี ธนาคารซึ่ งท่ าน
กาหนดให้เป็ นบัญชีรับชาระเงินปั นผล ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั จัดเก็บจากท่านอาจรวมถึงแจ่ไม่จากัดเพียวข้อมูล
ดังนี้
1.1

ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง วัน
เดือน ปี เกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ภาพภ่าย เป็ นต้น
2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร ที่อยูอ่ ีเมล์ เป็ นต้น
3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร จานวนหุ้น หุ้นกู้ เป็ นต้น
4) ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นโดยบริ ษทั และ/หรื อข้อมูลการติดต่อกับบริ ษทั (Communication
Data) เช่ น บันทึ กภาพนิ่ ง หรื อภาพเคลื่ อ นไหวหรื อทั้งภาพ และ/หรื อเสี ยงเมื่ อท่านได้ติดต่อ เข้าร่ วมการ
ประชุมประจาปี หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นใดกับบริ ษทั
5) ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัญชีผใู ้ ช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์ไอดี เป็ นต้น
6) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่ วมกิจกรรม
7) ข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ เช่น อาชีพ เป็ นต้น

1.2

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

1

1) บริ ษ ัท ไม่ มี ความประสงค์จะจัด เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ ค คลซึ่ งจัดเป็ นข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
อ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลหมู่โลหิ ต หรื อข้อมูลศาสนา ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยูบ่ น
บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรื อเอกสารอื่นใดที่ท่านได้สมัครใจเปิ ดเผยไว้ต่อบริ ษทั ก็ตาม ทั้งนี้
หากท่านได้ทาการส่ งมอบข้อมูลใด ๆ ซึ่ งปรากฏข้อมูลที่มีลกั ษณะเช่นว่านี้ให้แก่บริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นการส่ ง
มอบข้อมูลในลักษณะเป็ นเอกสาร หรื อสื่ ออื่นใด ท่านจะต้องปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวเหล่านี้ ด้วยตัวท่านเอง
หากท่านมิ ได้ปกปิ ดข้อ มูลด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ถื อว่าท่านได้อนุ ญาตโดยชัดแจ้งให้บริ ษทั ทาการปกปิ ด
ข้อมูลเหล่านี้ ให้แก่ ท่าน และให้ถือว่าข้อมูลที่ ท่านส่ งมอบมานี้ ซ่ ึ งบริ ษทั ได้จดั การปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหว
ให้แก่ท่านแล้วเป็ นเอกสารที่ สมบูรณ์ ใช้บงั คับได้ตามกฎหมายทุกประการ และให้ บริ ษทั สามารถนาไป
ประมวลผลได้ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ไม่
สามารถจัดการปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวแก่ท่านได้ เนื่องด้วยปั ญหาเชิงเทคนิ ค หรื อปั ญหาอื่นใด บริ ษทั จะทา
การจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวนี้เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น
2) กิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่ วมแล้วหรื อจะได้เข้าร่ วมในอนาคต ซึ่ งอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว
เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสุ ข ภาพของท่าน ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการให้บริ การและ
อานวยความสะดวกอย่างดีที่สุดแก่ท่านเท่านั้น และในการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวนี้ บริ ษทั จะได้ทาการขอ
ความยินยอมของท่านไว้โดยชัดแจ้ง โดยทาเป็ นเอกสารขอความยินยอมก่ อนการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหว
เหล่านั้นเสมอ
1.3

บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ และผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ โดยจะเก็บข้อมูลส่วน

บุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กากับดูแล ข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยสู่สาธารณะ ดังนี้
1) ในกระบวนการสรรหา บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากบั ตรประจาตัวประชาชน และ/หรื อ
เอกสารอื่นใดที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ หรื อเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ชื่อนามสกุล เพศ
เลขที่บตั รประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง รู ปถ่าย วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ส่วนสู ง
2) สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการ บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น การถือครอบครอง ซื้อ
ขาย หลักทรัพย์ของบริ ษทั การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การจัดอบรม การจัดกิจกรรม สถานะการสมรส
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิ ดามารดา พี่น้อง หมู่โลหิ ต หมายเลขบัญชี
ธนาคาร อีเมล ประวัติการศึกษา อาชีพ ประวัติการทางาน การเป็ นกรรมการ หรื อมีตาแหน่งในบริ ษทั หรื อ
กิ จการอื่ น ๆ การเข้าประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย หรื อ ผูถ้ ื อ หุ้ น ชื่ อ บริ ษ ัท
หลักทรัพย์ ผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และข้อมูลอื่นตามที่กฎหมาย หรื อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
กาหนด
1.4

ในกรณี ที่เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อท่านได้จองซื้ อ เป็ นผูถ้ ือหุ้น หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นกู้ บริ ษทั จะเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(Broker) หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ดว้ ย เช่น ช่องทางการติดต่อ สัญชาติ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เลขประจาตัวประชาชน
จานวนหุ้น เป็ นต้น
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ข้ อ 2.

วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั อาจจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยขอมูลส่ วนบุคคลของท่าน โดอาศัยฐานทางกฎหมาย และมีวตั ถุประสงค์

ดังต่อไปนี้
ลาดับ
1

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อบริ หารจัดการงานทะเบียน การมอบฉันทะ และการดาเนินงานอื่น ๆ ซึ่งเป็ น การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยบริ ษัท มหาชนจ ากัด หรื อกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริ หาร
จัดการบริ ษทั (เช่น การเริ่ มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การ
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบี ยน) การประชุมผูถ้ ือหุ้น การสรรหาและการเป็ น
กรรมการบริ ษทั การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั การจัดการเกี่ยวกับสิ ทธิ และ
หน้าที่ของผูถ้ ือหุ้น หรื อผูถ้ ือหุ้นกู้ การจ่ายเงินปั นผล การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ การ
จัดทาบัญชี และรายงาน การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่ งเอกสาร
หรื อหนังสื อต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็ นบริ ษทั จากัด
บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (แล้วแต่กรณี )

2

เพื่อ ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษ ัท หรื อของบุคคลอื่น เช่ น การ ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
บริ ห ารจัด การบริ ษ ัท การรั กษาความปลอดภัย การจัด กิ จ กรรม หรื อ การส่ ง ชอบด้วยกฎหมาย
ข่าวสาร หรื อข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นกู้ หรื อกรรมการ
รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมาย

3

เพื่อป้ องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อบุคคล ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
อื่น เช่น การติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ

4

เพื่อการชาระเงิ นปั นผลแก่ผูถ้ ือหุ้น หรื อการชาระคืนเงินต้นและ/หรื อดอกเบี้ ย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย, การ
ผูถ้ ือหุ้นกู้

5

ชอบด้วยกฎหมาย
ปฎิบตั ิตามสัญญา

เพื่ อ ด าเนิ น การสมั ค รเข้าใช้ ง านเว็บ ไซต์ หรื อ แอปพลิ เคชั่น ที่ เกี่ ย วกับ การ การปฎิบตั ิตามสัญญา
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม หรื อการเข้าร่ วมกิจกรรม การประชุมที่บริ ษทั กาหนด
ขึ้น
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เพื่อเป็ นหลักฐานแห่ งการประชุม เข้าร่ วมประชุม และการบริ หารจัดการในการ ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
จัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม การลงมติ

7

ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการบันทึกภาพ เสี ยง และ/หรื อวิดีทศั น์ระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ใน ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
การเผยแพร่ การประชุ มผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และช่องทางการสื่ อสารอื่น ๆ ชอบด้วยกฎหมาย
ของบริ ษทั หรื อเพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รั บชมในภายหลัง หรื อสาหรับการ

3

ประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้เข้าร่ ว ม
ประชุม ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะถูกบันทึกภาพ หรื อวีดีทศั น์ ท่านมีสิทธิ ที่
จะแจ้งต่อบริ ษทั เพื่อปฏิเสธ หรื อไม่เข้าร่ วมขณะมีการบันทึกภาพ หรื อวิดีทศั น์
8

เพื่อบันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมส่ งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้น ชอบด้วยกฎหมาย,การปฏิบตั ิ
รวมถึงการเผยแพร่ รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริ ษทั และช่องทางการสื่ อสารอื่น ตามกฎหมาย
ๆ ของบริ ษทั

9

เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ กิจกรรมนักลงทุ นสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ ท่าน ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร และใช้เป็ นข้อมูลสาหรับกระบวนการคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ ชอบด้วยกฎหมาย,การปฏิบตั ิ
เข้าร่ วมกิจกรรม

10

ตามกฎหมาย

เพื่ อ วิ เคราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ จัด เตรี ย มกิ จ กรรม จัด เตรี ย มงาน และอ านวยความ ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
สะดวกสาหรับท่านที่ เข้าร่ วมกิจกรรมที่บริ ษทั ขัดขึ้นตามที่ บริ ษทั เห็ นสมควร ชอบด้วยกฎหมาย
เช่น การจัดเตรี ยมสถานที่ การจัดเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่ม(ถ้ามี) หรื อจัดเตรี ยม
ยานพาหนะ ของที่ระลึก

11

เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดทาประกันภัย หรื อประกันการเดินทาง(ถ้ามี) กรณี ที่ ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมที่บริ ษทั จัดขึ้น

12

ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่ อเป็ นฐานข้อมู ล และเพื่อ ดาเนิ น การต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ การให้ สิทธิ ประโยชน์ ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ใด ๆ เช่ น สิ ท ธิ ในการจองซื้ อหุ้ น บริ ษ ทั ในกลุ่ม ที่ เสนอขายหุ้ น ต่อ ประชาชน ชอบด้วยกฎหมาย
ทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก สิ ทธิการจองซื้อหุ้นกู้

13

เพื่อเป็ นฐานข้อมูลผูม้ ีส่วนได้เสี ย ของบริ ษทั และ/หรื อใช้ขอ้ มูลเพื่อการบริ หาร ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ความสัมพันธ์ หรื อการติดต่อประสานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั

14

ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายในองค์กร การกากับ การตรวจสอบ ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
การตรวจสอบภายใน รวมถึ งการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และการบริ หารจัดการ ชอบด้วยกฎหมาย
ภายในองค์กร

15

เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ หรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้อง ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้ซ่ ึ งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การดาเนิ นคดี ชอบด้วยกฎหมาย
ต่าง ๆ ตลอดจนการดาเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

16

เพื่อการปฎิบตั ิตามกฎหมาย คาสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรื อเจ้าพนักงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย เช่ น การปฏิ บั ติ ต ามห มายเรี ยก ค าสั่ ง ศาล
เจ้าหน้าที่ ตารวจ อัยการ หน่ วยงานราชการ และรายงานหรื อเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรอิสระ

4

ข้ อ 3.

การเปิ ดเผยข้ อมูล

3.1

บริ ษทั จะเปิ ดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
1)

นายทะเบียนผูถ้ ือหุ้น นายทะเบียนหลักทรัพย์

2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกากับดูแล หรื อหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงาน
ซึ่งใช้อานาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตารวจ สานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรมสรรพากร
3) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ ตัวแทน ผูร้ ับจ้าง ผูร้ ับจ้างช่วง และ/หรื อนิติบคุ คลอื่น เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
4) ธนาคารในกรณี มีหน้าที่จ่ายเงินให้ท่าน
5) บริ ษทั ประกันในกรณี มีการเดินทางสาหรับท่านที่เข้าร่ วมกิจกรรม
6) ผูใ้ ห้บริ การสาหรับการดาเนินการใด ๆ (เช่น ผูร้ ับจ้างที่บริ ษทั ได้วา่ จ้างให้ดาเนินการจัดงาน และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึ กษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นใดที่
จาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
3.2

บริ ษทั จะกาหนดให้ผูท้ ี่ ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้ องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น และดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก
อานาจโดยมิชอบ
ข้ อ 4.

การส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ

บริ ษทั อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ หรื อคลาวด์ของผูใ้ ห้บริ การที่อยู่ต่างประเทศ และ
อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปของผูใ้ ห้บริ การในต่างประเทศ และบริ ษทั จะไม่อนุญาต
ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกาหนดให้บุคคลผูร้ ับโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องมี
มาตรการคุม้ ครองความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น รวมถึง
จะต้องดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจโดยมิชอบ
ในกรณี มีการโอนหรื อส่งข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคค
และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทาให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุม้ ครองและท่านสามารถใช้สิทธิ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
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ข้ อ 5.

ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นตามสมควร เพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ ของบริ ษทั
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้ เว้นแต่ กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยใน
กรณี ที่ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลได้ชัดเจน บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่
อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี ) ซึ่งบริ ษทั จะดาเนินการ
5

ลบหรื อท าลายข้อ มูล ส่ วนบุ คคลเมื่ อ พ้น กาหนดระยะเวลาการเก็บ รั กษา หรื อ ที่ ไม่ เกี่ ยวข้อง หรื อ เกิ น ความจ าเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ข้ อ 6.

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล

6.1

บริ ษทั เคารพสิ ทธิส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดังต่อไปนี้

1) สิ ทธิ ขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่
ว่าจะเป็ นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใช้บงั คับหรื อหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิ ที่จะ
ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั
2) สิ ทธิ ขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษทั
และขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยว่าบริ ษทั ได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านมาได้
อย่างไร เว้นแต่ กรณี ที่บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธคาขอของท่านตามกฎหมาย หรื อคาสั่งของศาล หรื อกรณี ที่คาขอของท่านจะมี
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
3) สิ ทธิขอถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกาหนด
4) สิ ทธิขอคัดค้าน : ท่านมีสิทธิ ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็
ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทาขึ้นเพื่อการดาเนินงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
หรื อเพื่อดาเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริ ษทั จะยังคงดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริ ษทั สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสาคัญยิ่งกว่าสิ ทธิ ข้นั พื้นฐาน
ของท่าน หรื อเป็ นไปเพื่อการยืนยันสิ ทธิตามกฎหมาย หรื อการต่อสู ้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
5) สิ ทธิขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านถูก เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อเห็นว่าบริ ษทั หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรื อเมื่อบริ ษทั เห็น
ว่าสามารถปฏิบตั ิตามที่ท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรื อใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
6) สิ ทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกาหนด
7) สิ ทธิ ขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุค คลของท่านให้ถูกต้อง เป็ น ปั จจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับภาพ บริ ษทั จะทาการแก้ไขเฉพาะรายการ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพของท่านเพื่อให้ถูกต้อง ตามความจาเป็ นของบริ ษทั ที่ชอบด้วยกฎหมายและในกรณี ที่การดาเนินการตาม
คาขอก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายบริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากท่าน
8) สิ ทธิ ร้องเรี ยน : ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนต่อผูม้ ีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการกระทาในลักษณะที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.2
การขอใช้สิทธิ ของท่านบางประการ อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่ วนบุคคลต่าง ๆ ที่บริ ษทั ได้จดั เก็บ รวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผย นั้นเป็ นไปเพื่อการชาระเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นกู้ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และการบริ การจัดการ
ทะเบียนผูถ้ ือหุ้น และข้อมูลเหล่านี้ เป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต่อบริ ษทั ในการปฏิบัติตามสัญญา หรื อข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และ
หน้าของผูอ้ อกหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นแก่บริ ษทั
หรื อใช้สิทธิ ขอให้ลบ ระงับการใช้ขอ้ มูล บริ ษทั อาจไม่สามารถบริ การหรื อจัดการสัญญาระหว่างท่านกับบริ ษทั รวมถึงสิ ทธิ
ประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับ

6

6.3

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิ ของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อผ่านทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงบริ ษทั ได้จดั ให้มีข้ นึ ในเวปไซต์ ตามขั้นตอนของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่
จะดาเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์บริ ษทั อาจ
ขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนการใช้สิทธิเพื่อความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน
6.4

บริ ษทั จะใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อแก้ไข ข้อร้องเรี ยนหรื อปั ญหาต่าง ๆ โดยเร็ วที่สุดเท่าที่ทาได้ ทั้งนี้ ใน

กรณี เกิดข้อจากัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ และ/หรื อในกรณี ที่บริ ษทั อาจคิดค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้สิทธิ
บริ ษทั จะทาการชี้แจงให้ท่านทราบ หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่านได้
ข้ อ 7.

มาตรการการความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล

7.1
บริ ษทั ได้ตระหนักว่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง บริ ษทั จึงได้นามาตรฐาน
ความปลอดภัยทั้งทางเทคนิคและในทางการบริ หารที่เหมาะสมมาปรับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลจากการสู ญหาย การ
เข้าถึงการใช้หรื อการเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุ ญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการทาลาย
โดยมิได้รับอนุ ญ าต โดยบริ ษ ทั ได้ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่ ทันสมัยและยอดเยี่ยม เช่ น การ
เข้ารหัสและการจากัดการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและ
บุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความสาคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
7.2

บริ ษทั ได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสู ญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง

แก้ไข เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ หรื อหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็ นหรื อเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการรักษาความมัน่ คงและ
ความปลอดภัยที่เหมาะสม
ข้ อ 8.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไขเอกสารฉบับนี้เป็ นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริ ษทั โดยในการแก้ไข ปรับปรุ ง

นโยบายนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั กาหนด
ข้ อ 9.

รายละเอียดเจ้ าหน้ าที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
หากมีเหตุร้องเรี ยนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้ าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ได้ในช่องทาง ดังนี้
เจ้ าหน้ าที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ที่อยู:่ บริ ษทั เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) เลขที่ 99/16-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
Email: dpooffice@arip.co.th

โทรศัพท์: 02-6423400 ต่อ 2105
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