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เรื่ อง
: นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Policy)
ขอบเขต : การบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับการให้บริ การ IT System Integration, Managed IT
System Service และ Software Development and Maintenance
บริ ษทั อาร์ค อินไซท์ จากัด และ/หรื อ บริ ษทั ในเครื อ] (“เรา” หรื อ “บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ไว้
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การทุกท่านที่ ได้เข้ามายังเว็บไซต์หรื อได้ใช้บริ การของเรา ได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ิและการบริ หาร
จัดการข้อมูลส่ วนบุคคลของเรา ซึ่ งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การทุกท่าน ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
สิ ทธิของเจ้าของข้อมูล
การจัดการคุกกี้ (Cookies)
การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ช่องทางการติดต่อ
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คำนิยำม
ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่
ไม่รวมถึ งข้อมูลของผูถ้ ึ งแก่ กรรมโดยเฉพาะ1 อาทิ ชื่ อ นามสกุล อายุ วันเดื อนปี เกิ ด หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน และ/หรื อข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น

ข้อมูลอ่อนไหว

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นเรื่ องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ ยง
ต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม จึงจาเป็ นต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง
เป็ นพิเศษ2 เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา
ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ เป็ นต้น

เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล/ท่าน

หมายถึง บุคคลที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง
⚫ ไม่ ใ ช่ ก รณี ที่ บุ คคลมี ความเป็ นเจ้า ของข้อ มู ล หรื อ เป็ นผูส
้ ร้างหรื อเก็บรวบรวม ข้อมูลนั้นเอง
เท่านั้น
⚫ “บุ ค คล” ในที่ น้ ี ห มายถึ ง บุ ค คลธรรมดาที่ มี ชี วิ ต อยู่ ไม่ ร วมถึ ง “นิ ติ บุ ค คล” ที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น ตาม
กฎหมาย เช่น บริ ษทั , สมาคม, มูลนิธิ หรื อองค์กรอื่นใด

การประมวลผลข้อมูล

หมายถึง การดาเนินการหรื อชุดการดาเนินการใด ๆ ซึ่ งกระทาต่อข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อชุดข้อมูล
ส่ วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้าง เก็บ
รักษา เปลี่ยนแปลงหรื อปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิ ดเผยด้วยการส่ งต่อ เผยแพร่ หรื อการ
กระทาอื่นใดซึ่งทาให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรื อผสมเข้าด้วยกัน การจากัด การลบ หรื อ
การทาลาย

แอพพลิเคชัน่

หมายถึง โปรแกรมหรื อชุดคาสั่งที่ใช้ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ทางานตามคาสั่ง และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ โดยแอพพลิเคชัน่ ต้องมี
สิ่ งที่เรี ยกว่า ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรื อ UI) เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ

IP Address

หมายถึ ง สั ญ ลัก ษณ์ เ ชิ ง หมายเลขที่ ก าหนดให้ แ ก่ อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด เช่ น คอมพิ ว เตอร์ หรื อ
เครื่ องพิมพ์ ที่มีส่วนร่ วมอยู่ในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์ เน็ตโพรโทคอลในการ
สื่ อสาร

พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 มาตรา 4
2
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 มาตรา 26
1
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หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน หรื อพฤติกรรม
การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยคุกกี้จะถูกส่ งกลับไปที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในแต่ละครั้งที่ท่าน
กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดงั กล่าว
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1) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม
เราจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กบั เราโดยตรง หรื อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากการให้บริ การ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ผ่านทุกช่องทาง ดังต่อไปนี้
[แบบที่ 1]
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เลขประจาตัวประชาชน, เลขหนังสื อเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี, เลข
บัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต
3. ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
4. ข้อมูลอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ ได้แก่ IP address, MAC address, Cookie ID
5. ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล ได้แก่ ทะเบียนรถยนต์
6. ข้อมูลตาแหน่งที่อยู่
7. ข้อมูลการเงิน
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นข้ อมูลอ่อนไหว
1. ข้อมูลสุ ขภาพ
2. ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ
[แบบที่ 2]
1. ข้อมูลที่ได้รับจากการสมัครซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ลงทะเบียนหรื อกรอกใบสมัคร หรื อใช้
บริ การอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวอื่น ๆ หมายเลขโท
ศัพท์ วันเดือนปี เกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลด้านการเงินและสุ ขภาพ รวมไปถึงข้อมูลประวัติการซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ
ดังกล่าว]
2. [ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทาแบบสารวจ หรื อข้อมูลการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความ
สนใจ หรื อพฤติกรรมการบริ โภค เป็ นต้น
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3. ข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้งาน (Account) ที่ถูกสร้างโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลส่ วนบุคคลไว้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อการ
เข้าใช้บริ การในช่ องทางการให้บริ การของเรา อาทิ แอพพลิ เคชั่นการใช้งานผ่านอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ และ/หรื อ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อสมัครต่าง ๆ ได้แก่ สมัครงาน สมัครเข้าร่ วมกิจกรรม และ/
หรื อ ติดต่อกับบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรื อทางช่องทางอื่นตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
4. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบริ ษทั ฯ หรื อกับบริ ษทั ในเครื อ หรื ออื่น ๆ เช่น ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการเข้าเสนอ และ
ประวัติการชาระเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรื อข้อมูลการธนาคาร หรื อการ
ชาระเงินอื่น ๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชาระเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของการทาธุรกรรมของท่าน
5. ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เว็บไซต์อื่น ๆ ของบริ ษทั ในเครื อ หรื อแอพพลิเคชั่นที่บริ ษทั ฯ เป็ น
ผูด้ าเนิ นการ ข้อมูลการใช้และความเคลื่อนไหวในการเข้าถึงแต่ละส่ วนของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริ ษทั ฯ
ข้อ มู ล การใช้โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย และการโต้ต อบกับ โฆษณาออนไลน์ ของบริ ษ ัท เช่ น รุ่ น และประเภทของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้เปิ ดดูเว็บ (browser type and version) ประเภทของอุปกรณ์ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึ งการบริ การ (เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรื อสมาร์ ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม IP Address
ของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรื อค้นหา
6. ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของท่านกับเรา ซึ่งเก็บในรู ปแบบของบันทึกข้อความของผูร้ ับบริ การ การประเมินความพึง
พอใจ การวิจยั และสถิติ หรื อการบันทึกเสี ยงสนทนา หรื อการบันทึกภาพผ่าน CCTV เมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริ การ
ลูกค้าของเรา รวมไปถึงการให้ขอ้ มูลผ่านสื่ อที่ทาการวิ จยั ต่าง ๆ อาทิเช่น SMS Social Media แอพพลิเคชัน่ หรื ออีเมล
เป็ นต้น
7. ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เมื่อมีการใช้ขอ้ มูลและรหัสการเข้าระบบของสื่ อสังคมออนไลน์ ( social
media credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรื อเข้าสู่ บริ การใด ๆของบริ ษทั ฯ เช่น บัญชีสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media account ID) สิ่ งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ซึ่ งเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็ นส่วนตัวนี้ผา่ นการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จดั ทาไว้ให้โดย
ผูใ้ ห้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์ดงั กล่าว
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2) แหล่ งที่มำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก [2] ช่องทาง ดังนี้
2.1) เราได้รั บข้อ มูล ส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็ บรวบรวมข้อมู ล ส่ ว นบุคคลของท่ านจากขั้น ตอนการ
ให้บริ การดังนี้
2.1.1) ขั้นตอนการสมัครใช้บริ การกับเรา หรื อขั้นตอนการยื่นคาร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับเรา โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ
เราหรื อได้รับเป็ นเอกสารการสมัครใช้บริ การ
2.1.2) จากความสมัครใจของท่าน ในการทาแบบสอบถาม (survey) หรื อการโต้ตอบทาง email หรื อ ช่องทางการ
สื่ อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน
2.1.3) เก็บจากข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมหรื อใช้เว็บไซต์ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
2.1.4) โดยได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ หรื อได้รับทางอีเมล
2.2) เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
2.2.1) ระบุบุคคลที่สามที่เปิ ดเผยข้อมูล
2.2.2) บริ ษทั ในเครื อ
2.2.3) ตัวแทน/นายหน้า
2.2.4) หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานกากับดูแลที่ใช้อานาจตามกฎหมาย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) …
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3) วัตถุประสงค์ และฐำนในกำรประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
3.1) เพื่อการให้บริ การ การปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การของเรา รวมถึงบริ การหรื อสิ นค้าอื่น ๆ ที่จะมีข้ ึนในอนาคต และใช้
รายละเอียดของสิ นค้า /บริ การที่ท่านซื้ อ/ใช้บริ การเพื่อประมวลผลและเสนอสิ นค้า /บริ การที่เราเชื่ อว่าท่านสนใจ
เพิ่มเติม ตลอดจนการดูแล การบารุ งรักษา และการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การดังกล่าว
3.2) เพื่อการบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และการติดต่อสื่ อสาร แจ้ง และ/หรื อ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเรา
หรื อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริ ษทั ฯ
3.3) เพื่อยืนยัน และ/หรื อ ระบุตวั ตนของท่านในการเข้าใช้บริ การผ่านช่องทางต่าง ๆ หรื อการติดต่อกับเรา
3.4) เพื่อการดาเนินการตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งไว้กบั เรา
3.5) เพื่อการนาเสนอสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรื อ บริ การอื่น ๆ ของเรา อาทิ การให้คาแนะนาและ/หรื อ ข้อเสนอ
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ รวมถึ งโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางการตลาด รวมถึ งการทา
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การของเรา
3.6) เพื่อการวิเคราะห์ให้เข้าใจพฤติกรรมในการใช้บริ การในเว็บไซต์ของผูเ้ ยี่ยมชม และเราจะได้นาผลการศึกษาดังกล่าว
ไปพัฒนาและปรับปรุ งให้การใช้งานเว็บไซต์ของเรามีความสะดวกสบายและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3.7) เพื่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุ งหรื อ
เปลี่ยนแปลงการบริ การ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริ การ การสารวจการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การพิจารณา
การดาเนินงานและขยายธุรกิจของบริ ษทั
3.8) เพื่อการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม สาหรับ
(ก) ตรวจสอบและป้องกันการกระทาที่ละเมิดหรื ออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
(ข) ตอบสนองต่อคาขอจากหน่วยงานรัฐหรื อรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาศัยอยู่
(ค) บังคับใช้ขอ้ กาหนดในการให้บริ การและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ
(ง) ปกป้องการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(จ) ปกป้องสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัว ความปลอดภัยหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ บุคคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรื อบุคคลอื่น
(ฉ) เยียวยา ป้องกัน หรื อจากัดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
3.9) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสื บสวนของเจ้าพนักงาน หรื อหน่วยงานกากับดูแลและให้เป็ นไปตาม กฎ ข้อบังคับ หรื อ
ข้อผูกพัน ที่ภาครัฐกาหนด
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3.10) [… อาทิ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกาหนดด้านกฎระเบียบ การปฏิบตั ิตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการให้บริ การของบริ ษทั ฯ) การติดต่อสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับบริ การ การให้บริ การหรื อการดูแลลูกค้า การ
ควบคุมคุณภาพของการให้บริ การ ความปลอดภัยของเครื อข่ายและข้อมูล การวิจัยและการพัฒนา การปรั บปรุ ง
ประสบการณ์ผูใ้ ช้ของเว็บไซต์ การได้มาซึ่ งกิจการ หรื อ การควบรวมกิจการ หรื อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
องค์กร การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการตลาด เป็ นต้น]
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น ท่านจะได้รับการแจ้งเมื่อเรามีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน
อนึ่ง ในการได้ขอ้ มูลของท่านมานั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ตาม
ข้อ 3) เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
•

•

•
•

•

•
•

ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดาเนินการได้ดงั นี้ แจ้ง
ทางวาจา / แจ้งร้องเรี ยน / แจ้งทางอีเมล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการถอนความยินยอม มีดงั นี้
เช่น ท่านอาจได้รับความสะดวกในการให้บริ การน้อยลง เป็ นต้น
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สัญญา หรื อเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้า
ทาสัญญานั้น [นอกจากนี้ ต้องระบุถึงความจาเป็ นที่เจ้าของข้อมูลต้องปฏิบตั ิตามสัญญา กฎหมาย หรื อเพื่อการเข้าทา
สัญญา และต้องระบุถึงผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้น]
เป็ นการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั ฯ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ใช้อานาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริ ษทั ฯ [อ้างอิงหน่วยงาน และภารกิจของรัฐ] สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) …
เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิติบคุ คลอืน่ เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิ ทธิข้นั พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
❖ [อธิ บายเหตุผล…เพื่อเป็ นการป้องกันการฉ้อโกง]
❖ [การรักษาความปลอดภัยของระบบและเครื อข่าย]
❖ [การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบต
ั ิภารกิจในลักษณะที่ไม่ขดั กับหน้าที่ในการรักษาความลับ]
เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
มีการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรื อจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อสถิติ โดย
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของท่าน
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4) กำรประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดาเนินการดังนี้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4.1) เก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ตามข้อ 3
4.2) ใช้ เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ตามข้อ 3 ทั้งนี้ ในการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การของเรา หรื อ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ในบางกรณี เรามีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ โดยเราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ณ ขั้นตอนที่ได้มาซึ่ งข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลของเราต่อไป
4.3) เปิ ดเผย เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ตามข้อ 3 ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดงั นี้]
4.3.1) ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เป็ นคนกลางประกันภัย นายหน้า ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผูแ้ นะนาการลงทุน ใน
การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ
4.3.2) คู่ค้า พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ผูใ้ ห้บริ การภายนอก เพื่อให้บริ การในการนาเสนอสิ ท ธิ
ประโยชน์และบริ การอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ แก่ท่าน รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุ ง ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของ
บริ ษทั ฯ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประมวลผลข้อมูล การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดเตรี ยมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแพลตฟอร์ มบริ การลูกค้า การส่ งอีเมล/SMS การพัฒนา
เว็ บ ไซต์ การพัฒ นาแอปพลิ เ คชั น บนมื อ ถื อ การส ารวจความพึ ง พอใจและการท าวิ จัย การบริ หาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าโดยจะมีก ารทาสัญญารักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นความลับ กรณี นิติบุคคลจะต้องมี
มาตรฐานด้านความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
4.3.3) หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรื อองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาสั่ง คาร้องขอ เพื่อ
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น เราอาจจาเป็ นต้อง
ส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง เป็ นต้น
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5) กำรเก็บรักษำและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล
[แบบที่ 1]
5.1) กำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราทาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
5.1.1.) ลักษณะการเก็บ [จัดเก็บเป็ น Soft Copy / Hard Copy]
5.1.2.) สถานที่จดั เก็บ [เก็บไว้ที่ห้อง ตู้ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย / เก็บไว้ใน computer / เก็บไว้บน Cloud.
5.1.3.) ระยะเวลาจัดเก็บ เป็ นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5.1.4.) เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรื อเราไม่มีสิทธิ หรื อไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านแล้ว เราจะดาเนิ นการทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ [วิธีการทาลาย กรณี Soft Copy / Hard
Copy] และจะดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
5.2) ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล
ลำดับที่ ประเภท / รำยกำรข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.
[ชื่อ-นามสกุล]
2.
[เลขประจ าตั ว ประชาชน, เลขหนั ง สื อเดิ น ทาง, เลขบั ต ร
ประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี , เลข
บัญชีธนาคาร]
3.
[ข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด]
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นข้ อมูลอ่อนไหว
1.
[ข้อมูลสุ ขภาพ]

ระยะเวลำประมวลผล
10 ปี นับแต่วนั ที่เลิกสัญญา
10 ปี นับแต่วนั ที่เลิกสัญญา

10 ปี นับแต่วนั ที่เลิกสัญญา
10 ปี นับแต่วนั ที่เลิกสัญญา

[แบบที่ 2]
เราจะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตราบเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์และความจาเป็ นที่บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินการ
จัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ใช้บงั คับ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้
หลังระยะเวลาที่สัญญาสิ้ นผลบังคับไว้ระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
เราจะจัดเก็บไว้ในสถานที่จดั เก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เราจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ต่อไปแม้จะพ้นกาหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณี อยูร่ ะหว่างการดาเนินคดีตามกฎหมาย เป็ นต้น
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6) มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อให้ท่านมีความมัน่ ใจในการบริ หารจัดการของเรา ในการป้องกันความเสี่ ยงอันอาจทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านถูก
เข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สู ญหาย เราจึงได้สร้างความตระหนักด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
รวมทั้งปฏิ บัติตามมาตรฐานสากลด้านการรั กษาความปลอดภัยสารสนเทศที่ เป็ นที่ ยอมรั บ และเป็ นไปตามที่ กฎหมายและ
ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลธุ รกิจกาหนด
บริ ษทั ฯ มีมาตรการปกป้องความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยการจากัดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั เฉพาะบุคคลที่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการให้บริ การของบริ ษทั ฯ เช่น
พนักงาน ตัวแทนหรื อนายหน้า ที่ปรึ กษาทางการเงิน และผูแ้ นะนาการลงทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบุคคลที่บริ ษทั ฯ อนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น จะต้องยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนการ
รั กษาความลับของข้อ มูล ส่ วนบุคคลดัง กล่ าว โดยบริ ษทั ฯ มี ม าตรการป้ อ งกันทั้งทางกายภาพและทางเทคนิ ค เป็ นไปตาม
มาตรฐานการกากับดูแลที่บงั คับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อบริ ษทั ฯ ทาสัญญา หรื อข้อตกลงกับบุคคลที่สาม บริ ษทั ฯ จะกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
และการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ รับผิดชอบจะได้รับการรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ กาหนด

7) สิ ทธิของเจ้ ำของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
7.1) สิ ท ธิ ใ นการเพิ กถอนความยิ น ยอม (right to withdraw consent): ท่ านมี สิท ธิ ใ นการเพิ กถอนความยิ น ยอมในการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยู่กบั
เรา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่
ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
7.2) สิ ทธิ ในการได้รับแจ้งข้อมูล (right to be informed): ท่านมีสิทธิ ในการขอรับทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วน
บุคคล วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริ ษทั ฯ
7.3) สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา
ทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้
ความยินยอมต่อเราได้
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7.4) สิ ท ธิ ใ นการแก้ไ ขข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ ถู ก ต้อ ง (right to rectification): ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการขอให้ เ ราแก้ไ ขหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.5) สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทาการลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
7.6) สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
7.7) สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ ในการโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านที่ท่านให้ไว้กบั เราไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรื อ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
7.8) สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงสิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านด้วย
เหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดาเนินการยื่นคาร้องขอดาเนินการตามสิ ทธิขา้ งต้นได้ (รายละเอียดการ
ติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องของท่านภายใน 30
วันนับแต่วนั ที่เราได้รับคาร้องขอดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สามารถปฏิเสธสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธสิ ทธิ ลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยู่ในรู ปแบบที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ หากบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิ บัติตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อเพื่อการปฏิ บัติตาม
กฎหมาย หรื อการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
อนึ่ง การลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มู ลส่ วนบุคคลของท่านอยู่ในรู ปแบบที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ หรื อการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถทาได้ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้
การใช้สิทธิ ดงั กล่าวอาจจะส่ งผลต่อกรณี การปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อกรณี การให้บริ ก ารอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตวั ตน
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจากัดในการให้บริ การในบางส่ วนที่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล และอาจทาให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์การบริ การ และข่าวสารจากบริ ษทั ฯ ต่อไป
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8) กำรจัดกำรคุกกี้ (Cookies)
เราอาจจะใช้โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) หรื อโปรแกรมอื่น ๆ ที่ คล้ายคลึ งกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล การใช้งานของท่าน และ
รวบรวมสถิติวิจยั การวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริ การที่ดีข้ นึ เร็ วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็ น
ส่ วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้บริ การ และ/หรื อเข้าสู่ แพลตฟอร์ ม ของเรา โดยเราจะทาการจดจาและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของ
ท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง
•
ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
•
หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
•
หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม
•
จานวนเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดงั กล่าว สิ นค้า บริ การ หรื อข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ ม
เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมิน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรื อการใช้งานของท่านผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต โดยเราจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้
•
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และนาไปพัฒนาแพลตฟอร์ มให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถจัดทาเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่ วนบุคคลของท่านได้รวดเร็ ว
ขึ้นและเป็ นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น
ทั้งนี้ ท่านอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) ผ่านทางเบราว์เซอร์ หรื อการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน สาหรับข้อมูล
เพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรื ออุปกรณ์ของท่าน

9) กำรเชื่ อมต่อไปยังเว็บไซต์ภำยนอก
เว็บไซต์ของเราจะมีการเชื่ อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่ งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมี นโยบายความเป็ นส่ วนตัวที่
แตกต่างจากของเรา ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์น้ นั ๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และเพื่อตัดสิ นใจในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสี ยหาย หรื อการ
กระทาอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
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10) กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว
เราจะทาการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็ นส่วนตัวเป็ นประจาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุ งข้อมูลลงในเว็บไซต์
ของเราโดยเร็ วที่สุด ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขดังกล่าวได้ที่ https://ark-insights.com/

11) ช่ องทำงกำรติดต่อ
หากท่านมี ข้อสงสัยเกี่ ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบริ ษทั ฯ ข้อมูลที่ เราเก็บรวบรวม หรื อต้องการใช้สิทธิ ตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 7) ท่านสามารถติดต่อมายัง
ชื่อ:

สุ กานดา รัตปภาวิน ( Sukanda Ruttanapaphawin)

สถานที่ติดต่อ:

288/3 ซอยรุ่ งเรื อง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
(288/3 Soi Rung Rueang, Khwaeng Samsen Nok, Khet Huai Khwang,Krung Thep Maha Nakhon
10310)

ช่องทางการติดต่อ:

02-159-8855
info@ark-insights.com
https://ark-insights.com/
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รำยละเอียดหน่ วยงำนกำกับดูแล
ในกรณี ที่เราหรื อลูกจ้างหรื อพนักงานของเราฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านสามารถร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกากับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ:

คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ:

288/3 ซอยรุ่ งเรื อง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
(288/3 Soi Rung Rueang, Khwaeng Samsen Nok, Khet Huai Khwang,Krung Thep Maha Nakhon
10310)

ช่องทางการติดต่อ:

02-159-8855
info@ark-insights.com
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

(นางสาว พรชิตา บูรณกุลไพโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

