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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ส าหรับการถ่ายภาพนิง่ หรือภาพเคล่ือนไหว 

 

 บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผูจ้ดังานกิจกรรม นิทรรศการ งานแสดงสินคา้ และการ

จดัประชุมสัมมนา ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ (“กิจกรรม”) ซ่ึงอาจจดัขึ้น ณ ส านกังานของบริษทั หรือสถานท่ี

ของลูกคา้ หรือสถานท่ีอื่นใด ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใชเ้ปิดเผย 

(“ประมวลผล”) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัจึงไดจ้ดัท าเอกสารฉบบัน้ีขึ้นเพื่อแจง้

วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ให้ท่านรับทราบ และท าความเข้าใจในวตัถุประสงค์การประมวลภาพน่ิง หรือ

ภาพเคล่ือนไหว ของบริษทัโดยมีเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ  1.  ประเภทและแหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคล 

ในการจัดกิจกรรมบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท าการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหวของลูกคา้ ผูรั้บบริการ พนักงาน ผูเ้ข้าร่วม อบรม สัมนา ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของบริษทั โดยอาจเป็น

ภาพถ่ายบรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรม หรือภาพถ่ายรวมเม่ือเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม ซ่ึงถูกจัดเก็บไวใ้นรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง ของเจา้ของภาพ และ

ขอ้มูลกิจกรรม สถานท่ี วนัท่ี เวลา ท่ีปรากฏบนภาพ และในบางกรณีบริษทัอาจเก็บภาพถ่ายในรูปแบบกระดาษดว้ย 

 ในกรณีท่ีเป็นการบนัทึกภาพถ่ายส าคญัของท่าน เน่ืองจากเป็นผูโ้ชคดีในการจบัรางวลั หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บการ

คดัเลือกให้เขา้รับรางวลัใด ๆ ในการจดักิจกรรม บริษทัจะขออนุญาตจากท่าน เม่ือบริษทัไดท้  าการคดัเลือกภาพถ่ายนั้นไป

เปิดเผย เผยแพร่ พร้อมทั้งระบุช่ือของท่านในภาพ เพื่อท าการประชาสัมพนัธ์ ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี

เท่านั้น  

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้อมูล 

บริษทัอาจอาศยัหรืออ้าง (1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา 

ส าหรับการเร่ิมตน้ท าสัญญา หรือการเขา้ท าสัญญา หรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน (3) ฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ของบริษทั (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลภายนอก (5) ฐานการป้องกันหรือระงับ

อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชน์สาธารณะส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใชอ้ านาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด แล้วแต่กรณี ซ่ึงในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม

วตัถุประสงค ์และฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 
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ล าดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย 

1 การถ่ายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหวบรรยากาศกิจกรรม งานนิทรรศการ งาน

แสดงสินค้า และการจัดอบรม ประชุมสัมนา  เพื่อน าไปประมวลภาพและ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการตลาดตามช่องทางส่ือต่าง ๆ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ส่ือสาร และประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นความจ าเป็นของบริษทั คู่คา้ และพนัธมิตรโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย  

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

2 เพื่อวัตถุประสงค์การถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ต การออกอากาศทาง

เวบ็ไซต์ การออกอากาศทางโทรทศัน์ หรือการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้

ในอนาคต 

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

3 การถ่ายภาพบุคคล เพือ่ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมทางการตลาดของบริษทัใน

ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามช่องทางต่าง ๆ 

การปฎิบติัตามสัญญา/ความ

ยินยอม 

4 การถ่ายภาพเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานและใชภ้ายในบริษทั  เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

5 ภาพถ่ายส าคญั ในกรณีท่ีเป็นการบนัทึกภาพเน่ืองจากเป็นผูโ้ชคดีในการจบัรางวลั 

หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้รับรางวลัใด ๆ ในการจดักิจกรรม  

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

 

ข้อ 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ท่ีท่านให้ไวก้บับริษทัเท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัจะก าหนดให้ผูท่ี้

ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ  ซ่ึงบริษทัอาจเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือองคก์ร ดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตัวแทน พันธมิตรของบริษัท นายหน้า ผูจ้ ัดจ าหน่าย  ธุรกิจร่วม (co-brand 

partners) ผูอ้อกผลิตภณัฑ์ ผูส้นบัสนุน (sponsor) ช่างภาพ และ/หรือ บุคคลอื่นใดท่ีบริษทัมีนิติสัมพนัธ์ดว้ย 

รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ผูรั้บมอบอ านาจ ผูรั้บมอบอ านาจช่วง ท่ีปรึกษา

ของบริษทั และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผลท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านเพื่อท าให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการของบริษทั 

2) ผูใ้ห้บริการส าหรับการด าเนินการใด ๆ เช่น ผูรั้บจา้งท่ีบริษทัไดว่้าจา้งให้ด าเนินการจดังาน และจดักิจกรรม

ต่าง ๆ ผูต้รวจสอบบัญชี ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นใดท่ีจ าเป็นตอ้ ง

ประมวลผลขอ้มูลเพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี 
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3) หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ ศาล 

หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น พนกังานสอบสวน อยัการ เป็นตน้ และอาจ

มีการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีของบริษทัเองดว้ย 

 

ข้อ 4.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็นและตามสมควรเพื่อปฏิบติัตามหน้าท่ีของบริษทั

ให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น ในกรณีท่ี

ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน จะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี)  ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการลบ ท าลาย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลของท่านกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนไดเ้ม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการ

เก็บรักษา หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  

 ทั้งน้ี หากมีการด าเนินการทางศาล ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจดัเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการ

ดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ จากนั้นขอ้มูลของท่านจะถูกลบหรือ

เก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

ข้อ 5.  สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 

 5.1 บริษทั เคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ี
บริษทัใชติ้ดต่อท่าน โดยบริษทัจะปฏิบติัตามท่ีท่านไดร้้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อคุณภาพของขอ้มูล และ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของ
บริษทัโดยส่งค าขอให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านช่องทางท่ีบริษทัก าหนด นอกจากสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน        
(ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมท่ีท่านให้ไวก่้อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจาก
นั้น)  ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทั 
ทั้งน้ี บริษทัขอแจง้ให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไมส่่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไวแ้ล้วโดยชอบ เวน้แต่มีข้อจ ากดัสิทธินั้นโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ      
ไม่สามารถถอนความยินยอมได ้หรือมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษทัท่ีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ หรืออาจ
ส่งผลให้บริษทัไม่สามารถด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นเอกสาร
ฉบบัน้ีได ้

 ทั้งน้ี การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน จากการใชบ้ริการต่าง ๆ เช่น ท่านจะไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น หรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท่าน 
หรือไม่ได้รับขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและ
สอบถามถึงผลกระทบก่อนใชสิ้ทธิขอถอนความยินยอม 

2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทั และ
ขอให้บริษทัท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยว่าบริษทัไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
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ท่านมาไดอ้ย่างไร เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมาย หรือค าส่ังของศาล หรือ
กรณีท่ีค าขอของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ 

3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใชง้านไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั 
และสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยงัผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเม่ือสามารถท าได้ด้วยวิธีการ
อตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงั  
ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตุทางเทคนิค 

  ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทั หรือ
เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งประมวลผล เพื่อให้ท่านสามารถใชบ้ริการของบริษทัไดต้ามความ
ประสงคซ่ึ์งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กบับริษทั หรือลูกคา้ของบริษทั หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ
ท่านก่อนใชบ้ริการ หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นตามท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายก าหนด 

4) สิทธิขอคัดค้าน : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หาก
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท าขึ้นเพื่อการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรือเพื่อด าเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคดัคา้น บริษทัจะยงัคง
ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะท่ีบริษทัสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้
ว่ามีความส าคญัย่ิงกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน หรือเป็นไปเพ่ือการยืนยนัสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
กฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

 นอกจากน้ี ท่านยงัมีสิทธิขอคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท าขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัการตลาด หรือเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ 

5) สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได้ หากท่านเช่ือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูก
ประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษทัหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้าม
วตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งในประกาศฉบบัน้ี หรือเม่ือบริษทัเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามท่ีท่านได้ใช้สิทธิขอ
ถอนความยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีท่ีบริษทัอยู่
ระหว่างตรวจสอบตามค าร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใด 
ท่ีบริษทัหมดความจ าเป็นและตอ้งลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแต่ท่าน
ขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทน 

7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งน้ี หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขขอ้มูลเก่ียวกบัภาพ บริษทัจะท าการแกไ้ข
เฉพาะรายการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัภาพของท่านเพื่อให้ถูกตอ้ง ตามความจ าเป็นของบริษทัท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
และในกรณีท่ีการด าเนินการตามค าขอก่อให้เกิดค่าใชจ้่ายบริษทัอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากท่าน 
ทั้งน้ี หากท่านเห็นว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง ท่านสามารถแจง้บริษทัเพื่อให้
แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้นได ้โดยในกรณีบริษทัมี
เหตุให้ปฏิเสธค าร้องขอของท่าน บริษทัจะจดัท าบนัทึกการปฏิเสธค าขอ พร้อมดว้ยเหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐาน
ดว้ย 
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8) สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หากท่านเช่ือว่าการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  5.2 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัให้มีขึ้นในเว็บไซต์ https://www.aripplc.com/privacy-policy/ ตามขั้นตอนของบริษทั 
โดยบริษทัจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดท่ีจะด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนด อยา่งไรก็ดี บริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีท่ีมีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย หรือบริษทัจะไม่สามารถ
ปฎิบติัหน้าท่ีตามสัญญาได ้หรือมีผลกระทบกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญา หรือเป็นการปฏิเสธตามค าส่ังศาล หรือหาก
บริษทัด าเนินการตามค าขอของท่านจะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดย
บริษทัจะด าเนินการบนัทึกค าร้องขอ ตรวจสอบ และตอบกลบัค าร้องขอของทา่น ภายในระยะเวลาอนัสมควรทั้งน้ี บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการด าเนินการตามท่ีท่านร้องขอในอตัราท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ี บริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการด าเนินการตามท่ีท่านร้องขอในอตัราท่ีบริษทัก าหนด  

  5.3 ในบางสถานการณ์บริษทัอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนการใชสิ้ทธิเพ่ือความปลอดภยัของท่าน
เอง โดยบางคร้ังอาจเกิดขอ้จ ากดัในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ ซ่ึงบริษทัจะท าการช้ีแจงให้ท่านทราบหากไม่
สามารถปฏิบติัตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของท่านได ้

 5.4 หากเป็นกรณีกิจกรรมท่ีบริษทัท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบติัตามสัญญา 
หรือฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการใชสิ้ทธิของ
ท่านในกรณีท่ีท่านใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ หรือขอระงบัการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน และขอให้ด าเนินการลบ 
หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่านได ้รวมถึงบริษทัอาจปฏิเสธท่ีจะด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน หากบริษทั มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูลต่อไป เพ่ือการกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

1) เพื่อท ารายการใด ๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เพ่ือการจดัหาสินคา้หรือ
บริการตามท่ีท่านร้องขอ หรือด าเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษทั
กบัท่าน หรือเพื่อปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทักบัท่าน 

2) เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการกลั่นแกล้ง การฉ้อฉล  
การฉ้อโกง หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือฟ้องร้องด าเนินคดีกบับุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท า
ดงักล่าว 

3) เพื่อตรวจสอบการท างานของบริการ และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีท าให้ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
4) เพื่อท าการศึกษาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงประวติั หรือเชิงสถิติโดยทั่วไป หรือโดยผูช้  านาญการ เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด เม่ือการลบข้อมูลนั้นจะท าให้ไม่สามารถบรรลุหรือขดัขวางการบรรลุผลส าเร็จในการศึกษาวิจยั
อยา่งมีนยัส าคญั  

5) เพื่อใชเ้ป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคลอ้งกบัความคาดหมายของท่านท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
บริษทั และสอดคลอ้งกบับริบทท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลดงักล่าวไวแ้ต่แรก และ 

6) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
 5.5 บริษทัขอเรียนให้ทราบว่าดว้ยลกัษณะการจดักิจกรรมอาจมีการถ่ายภาพบรรยากาศกิจกรรม ซ่ึงอาจปรากฎ
ภาพของท่านเป็นส่วนประกอบของภาพได ้ดงันั้นหากท่านไม่ประสงคจ์ะถูกบนัทึกภาพ หรือวีดีทศัน์ ท่านสามารถจะแจง้
ต่อบริษทัเพื่อปฏิเสธขณะท่ีบริษทัก าลงับนัทึกภาพ หรือหลีกเล่ืยงบริเวณท่ีบนัทึกภาพ หรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรมขณะมีการ
บนัทึกภาพ หรือวิดีทศัน์  



 
 

6 
 

 5.6 บริษทัจ าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบว่า การขอใชสิ้ทธิของท่านบางประการ อาจเกิดขอ้จ ากดั ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วน

บุคคลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นอยา่งย่ิงต่อบริษทัในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภยัของบริษทั

และบริเวณรอบขา้ง ทรัพยสิ์นของบริษทั ความปลอดภยัในบริเวณกิจกรรม ความปลอดภยัของตวัท่านเอง ผูเ้ขา้ติดต่อและ

เขา้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ  

ข้อ 6. ช่องทางการติดต่อบริษัท  

 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนไปยงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

 ท่ีอยู ่  : เลขท่ี 99/16-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 อีเมล  : dpo_office@arip.co.th 

 โทรศพัท ์  : 02-642-3400 ต่อ 2105 

ข้อ 7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้ณ เวลาท่ีได้

เผยแพร่ต่อไปโดยมิตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ ดงันั้น บริษทัจึงขอแนะน าให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอ่านประกาศความเป็นส่วนตวัทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใช้

บริการจากบริษทั หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

   

 

 


