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เร่ือง : นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) 
ขอบเขต : การบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับการให้บริการ IT System Integration, Managed IT 

System Service และ Software Development and Maintenance  

 
บริษทั อาร์ค อินไซท ์จ ากดั และ/หรือ บริษทัในเครือ] (“เรา” หรือ “บริษทัฯ”) ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีไว ้

เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มายงัเวบ็ไซต์หรือไดใ้ชบ้ริการของเรา ไดรั้บทราบถึงแนวทางในการปฏิบติัและการบริหาร

จดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการทุกท่าน ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม  

2) แหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคล   

3) วตัถุประสงคแ์ละฐานในการประมวลผลขอ้มูล 

4) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

5) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

6) มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคล  

7) สิทธิของเจา้ของขอ้มูล 

8) การจดัการคุกก้ี (Cookies) 

9) การเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตภ์ายนอก 

10) การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั 

11) ช่องทางการติดต่อ 
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ค ำนิยำม 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่

ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ1 อาทิ ช่ือ นามสกุล อายุ วนัเดือนปีเกิด หมายเลข

โทรศพัท ์หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และ/หรือขอ้มูลอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

ขอ้มูลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัโดยแทข้องบคุคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียง

ต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั

เป็นพิเศษ2 เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ เป็นตน้ 

เจา้ของขอ้มูลส่วน  หมายถึง บุคคลท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง 

บุคคล/ท่าน ⚫   ไม่ใช่กรณีท่ีบุคคลมีความเป็นเจา้ของขอ้มูล หรือเป็นผูส้ร้างหรือเก็บรวบรวม    ขอ้มูลนั้นเอง

เท่านั้น 
⚫   “บุคคล” ในท่ีน้ีหมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตอยู่ ไม่รวมถึง “นิติบุคคล” ท่ีจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย เช่น บริษทั, สมาคม, มูลนิธิ หรือองคก์รอ่ืนใด 

การประมวลผลขอ้มูล หมายถึง การด าเนินการหรือชุดการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงกระท าต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรือชุดขอ้มูล

ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมติัหรือไม่ เช่น การเก็บ บนัทึก จดัระบบ จดัโครงสร้าง เก็บ

รักษา เปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียน การรับ พิจารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการ

กระท าอ่ืนใดซ่ึงท าให้เกิดความพร้อมใชง้าน การจดัวางหรือผสมเขา้ดว้ยกนั การจ ากดั การลบ หรือ

การท าลาย 

แอพพลิเคชัน่ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าส่ังท่ีใชค้วบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ต่อ

พ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ท างานตามค าส่ัง และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยแอพพลิเคชัน่ตอ้งมี

ส่ิงท่ีเรียกว่า ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่าง ๆ 

IP Address หมายถึง สัญลักษณ์เชิงหมายเลขท่ีก าหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ

เคร่ืองพิมพ ์ท่ีมีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่ึง ๆ ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการ

ส่ือสาร 

 
1 พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคคุล พ.ศ.2562 มาตรา 4 
2 พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคคุล พ.ศ.2562 มาตรา 26 
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คุกก้ี (Cookies) หมายถึง ขอ้มูลขนาดเลก็ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่งไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บรายละเอียดขอ้มูล log การใชง้านอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือพฤติกรรม

การเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของท่าน โดยคุกก้ีจะถูกส่งกลบัไปท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในแต่ละคร้ังท่ีท่าน

กลบัเขา้มาดูท่ีเวบ็ไซตด์งักล่าว 
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1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเรำเกบ็รวบรวม 

เราจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บัเราโดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราไดรั้บจากการให้บริการ 

หรือการด าเนินงานของบริษทัฯ ผา่นทุกช่องทาง ดงัต่อไปน้ี   

[แบบที่ 1]  

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ช่ือ-นามสกุล 

2. เลขประจ าตวัประชาชน, เลขหนงัสือเดินทาง, เลขบตัรประกนัสังคม, เลขใบอนุญาตขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, เลข

บญัชีธนาคาร, เลขบตัรเครดิต 

3. ท่ีอยู ่สถานท่ีติดต่อ เบอร์โทร อีเมล 

4. ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ IP address, MAC address, Cookie ID  

5. ขอ้มลูระบุทรัพยสิ์นของบุคคล ไดแ้ก่ ทะเบียนรถยนต ์

6. ขอ้มูลต าแหน่งท่ีอยู่ 

7. ขอ้มูลการเงิน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว 

1. ขอ้มูลสุขภาพ 

2. ขอ้มูลชีวภาพ ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ 

 

[แบบที่ 2]  

1. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสมคัรซ้ือสินคา้หรือใช้บริการของบริษทัฯ เม่ือท่านไดล้งทะเบียนหรือกรอกใบสมคัร หรือใช้

บริการอื่น ๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัอื่น ๆ  หมายเลขโท

ศพัท ์วนัเดือนปีเกิด เพศ ท่ีอยู ่อีเมล ขอ้มูลดา้นการเงินและสุขภาพ รวมไปถึงขอ้มูลประวติัการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ

ดงักล่าว] 

2. [ขอ้มูลการสมคัรรับข่าวสารต่าง ๆ จากการท าแบบส ารวจ หรือขอ้มูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความ

สนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นตน้ 
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3. ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) ท่ีถูกสร้างโปรไฟลท่ี์ประกอบดว้ยรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลไวก้บับริษทัฯ เพื่อการ

เข้าใช้บริการในช่องทางการให้บริการของเรา อาทิ แอพพลิเคชั่นการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และ/หรือ ผ่าน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวเ้พ่ือสมคัรต่าง ๆ ไดแ้ก่ สมคัรงาน สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม และ/

หรือ ติดต่อกบับริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือทางช่องทางอื่นตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

4. ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกรรมกบับริษทัฯ หรือกบับริษทัในเครือ หรืออื่น ๆ เช่น ขอ้มูลการสมคัรงาน ขอ้มูลการเขา้เสนอ และ

ประวติัการช าระเงิน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีธนาคารหรือขอ้มูลการธนาคาร หรือการ

ช าระเงินอ่ืน ๆ รวมทั้งวนัท่ีและเวลาท่ีช าระเงิน ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัประเภทของการท าธุรกรรมของท่าน 

5. ขอ้มูลจากการเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษทัฯ เว็บไซต์อ่ืน ๆ ของบริษทัในเครือ หรือแอพพลิเคชั่นท่ีบริษทัฯ เป็น

ผูด้  าเนินการ ขอ้มูลการใช้และความเคล่ือนไหวในการเขา้ถึงแต่ละส่วนของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษทัฯ 

ข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียและการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของบริษัท เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้เปิดดูเว็บ (browser type and version) ประเภทของอุปกรณ์ท่ีท่านใช้เพื่อเขา้ถึงการบริการ (เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ขอ้มูลประเภทระบบการปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม IP Address 

ของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือปลายทาง ขอ้มูล Location ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการและผลิตภณัฑท่ี์ท่านเขา้ชมหรือคน้หา 

6. ขอ้มูลจากบนัทึกการติดต่อของท่านกบัเรา ซ่ึงเก็บในรูปแบบของบนัทึกขอ้ความของผูรั้บบริการ การประเมินความพึง

พอใจ การวิจยัและสถิติ หรือการบนัทึกเสียงสนทนา หรือการบนัทึกภาพผ่าน CCTV เม่ือท่านติดต่อกบัศูนยบ์ริการ

ลูกคา้ของเรา รวมไปถึงการให้ขอ้มูลผ่านส่ือท่ีท าการวิจยัต่าง ๆ อาทิเช่น SMS Social Media แอพพลิเคชัน่ หรืออีเมล 

เป็นตน้ 

7. ขอ้มูลโปรไฟลส่ื์อสังคมออนไลน์ของท่าน เม่ือมีการใช้ขอ้มูลและรหัสการเขา้ระบบของส่ือสังคมออนไลน์ ( social 

media credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเช่ือมต่อหรือเขา้สู่บริการใด ๆ ของบริษทัฯ เช่น บญัชีส่ือสังคม

ออนไลน์ (social media account ID) ส่ิงท่ีสนใจ (interests) รายการท่ีชอบ (likes) และรายช่ือเพื่อนของท่าน ซ่ึงเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจดัเก็บความเป็นส่วนตวัน้ีผา่นการตั้งค่าบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจดัท าไวใ้ห้โดย

ผูใ้ห้บริการส่ือสังคมออนไลน์ดงักล่าว 
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2) แหล่งท่ีมำของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก [2] ช่องทาง ดงัน้ี   

2.1) เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการ

ให้บริการดงัน้ี 

2.1.1) ขั้นตอนการสมคัรใชบ้ริการกบัเรา หรือขั้นตอนการย่ืนค าร้องขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ กบัเรา โดยผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

เราหรือไดรั้บเป็นเอกสารการสมคัรใชบ้ริการ 

2.1.2) จากความสมคัรใจของท่าน ในการท าแบบสอบถาม (survey) หรือการโตต้อบทาง email หรือ ช่องทางการ

ส่ือสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน 

2.1.3) เก็บจากขอ้มูลการเขา้เยี่ยมชมหรือใชเ้วบ็ไซตข์องเราผา่น browser’s cookies ของท่าน 

2.1.4) โดยไดรั้บแจง้จากทางโทรศพัท ์หรือไดรั้บทางอีเมล  

2.2) เราไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลท่ีสาม ดงัต่อไปน้ี   

2.2.1) ระบุบุคคลท่ีสามท่ีเปิดเผยขอ้มูล 

2.2.2) บริษทัในเครือ 

2.2.3) ตวัแทน/นายหนา้ 

2.2.4) หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีใชอ้  านาจตามกฎหมาย ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) … 
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3) วัตถุประสงค์และฐำนในกำรประมวลผลข้อมูล 

บริษทัฯ มีวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

3.1) เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงสินคา้และบริการของเรา รวมถึงบริการหรือสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีจะมีขึ้นในอนาคต และใช้

รายละเอียดของสินคา้/บริการท่ีท่านซ้ือ/ใช้บริการเพื่อประมวลผลและเสนอสินค้า/บริการท่ีเราเช่ือว่าท่านสนใจ

เพ่ิมเติม ตลอดจนการดูแล การบ ารุงรักษา และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการดงักล่าว 

3.2) เพื่อการบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกบัเรา และการติดต่อส่ือสาร แจง้ และ/หรือ รับขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จากเรา 

หรือการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นของบริษทัฯ 

3.3) เพื่อยืนยนั และ/หรือ ระบุตวัตนของท่านในการเขา้ใชบ้ริการผา่นช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกบัเรา 

3.4) เพื่อการด าเนินการตามความประสงคข์องท่านท่ีไดแ้จง้ไวก้บัเรา 

3.5) เพื่อการน าเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของเรา อาทิ การให้ค  าแนะน าและ/หรือ ขอ้เสนอ

เก่ียวกับผลิตภณัฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการท า

ธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการของเรา 

3.6) เพื่อการวิเคราะห์ให้เขา้ใจพฤติกรรมในการใชบ้ริการในเวบ็ไซต์ของผูเ้ยี่ยมชม และเราจะไดน้ าผลการศึกษาดงักล่าว

ไปพฒันาและปรับปรุงให้การใชง้านเวบ็ไซตข์องเรามีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7) เพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบ การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การปรับปรุงหรือ

เปล่ียนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใชง้านดา้นบริการ การส ารวจการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณา

การด าเนินงานและขยายธุรกิจของบริษทั 

3.8) เพื่อการด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับ 

(ก) ตรวจสอบและป้องกนัการกระท าท่ีละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย 

(ข) ตอบสนองต่อค าขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศท่ีเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลอาศยัอยู ่

(ค) บงัคบัใชข้อ้ก าหนดในการให้บริการและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ 

(ง) ปกป้องการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(จ) ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ บุคคลากร และเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรือบุคคลอื่น 

(ฉ) เยียวยา ป้องกนั หรือจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.9) เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวนของเจา้พนกังาน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลและให้เป็นไปตาม กฎ ขอ้บงัคบั หรือ

ขอ้ผกูพนั ท่ีภาครัฐก าหนด 
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3.10) […  อาทิ การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบ การปฏิบติัตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบติั

ตามเง่ือนไขการให้บริการของบริษทัฯ) การติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ การให้บริการหรือการดูแลลูกคา้ การ

ควบคุมคุณภาพของการให้บริการ ความปลอดภยัของเครือข่ายและขอ้มูล การวิจัยและการพฒันา การปรับปรุง

ประสบการณ์ผูใ้ช้ของเว็บไซต์ การไดม้าซ่ึงกิจการ หรือ การควบรวมกิจการ หรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

องคก์ร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด เป็นตน้]  

 

ทั้งน้ี วตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ ท่านจะไดรั้บการแจง้เม่ือเรามีการขอขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่าน 

อน่ึง ในการไดข้อ้มูลของท่านมานั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงคต์าม

ขอ้ 3) เฉพาะเม่ือเขา้เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

• ท่านไดใ้ห้ความยินยอมไวก้บับริษทัฯ ทั้งน้ี หากท่านประสงคจ์ะถอนความยินยอม ท่านสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี แจง้

ทางวาจา / แจง้ร้องเรียน / แจง้ทางอีเมล ทั้งน้ี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากน้ี ผลกระทบจากการถอนความยินยอม มีดงัน้ี 

เช่น ท่านอาจไดรั้บความสะดวกในการให้บริการนอ้ยลง เป็นตน้ 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้

ท าสัญญานั้น [นอกจากน้ี ตอ้งระบุถึงความจ าเป็นท่ีเจา้ของขอ้มูลตอ้งปฏิบติัตามสัญญา กฎหมาย หรือเพื่อการเขา้ท า

สัญญา และตอ้งระบุถึงผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้น]  

• เป็นการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  

• เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทัฯ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการ

ใชอ้ านาจท่ีรัฐไดม้อบหมายให้แก่บริษทัฯ [อา้งอิงหน่วยงาน และภารกิจของรัฐ] ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) … 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอืน่ เวน้แต่ประโยชน์

ดงักล่าวมีความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี  

❖ [อธิบายเหตผุล…เพื่อเป็นการป้องกนัการฉ้อโกง] 

❖ [การรักษาความปลอดภยัของระบบและเครือข่าย] 

❖ [การช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีรัฐในการปฏิบติัภารกิจในลกัษณะท่ีไม่ขดักบัหนา้ท่ีในการรักษาความลบั] 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย 

• มีการจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัหรือสถิติ โดย

บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 
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4) กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เม่ือไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ เราจะด าเนินการดงัน้ีกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

4.1) เก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงคต์ามขอ้ 3 

4.2) ใช้ เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงคต์ามขอ้ 3 ทั้งน้ี ในการขายสินคา้หรือให้บริการของเรา หรือ

การด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ในบางกรณี เรามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยเราจะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน ณ ขั้นตอนท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลของเราต่อไป 

4.3) เปิดเผย เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงคต์ามขอ้ 3 ทั้งน้ี บุคคล หน่วยงาน ท่ีเราอาจเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน มีดงัน้ี]  

4.3.1) ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้เป็นคนกลางประกนัภยั นายหนา้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูแ้นะน าการลงทุน ใน

การเสนอขายผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัฯ 

4.3.2) คู่ค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทัย่อย และ/หรือ ผูใ้ห้บริการภายนอก เพื่อให้บริการในการน าเสนอสิทธิ

ประโยชน์และบริการอื่น ๆ ของบริษทัฯ แก่ท่าน รวมถึงการพฒันา ปรับปรุง ผลิตภณัฑ์ หรือบริการของ

บริษทัฯ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จดัเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาแพลตฟอร์มบริการลูกคา้ การส่งอีเมล/SMS การพฒันา

เว็บไซต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ การส ารวจความพึงพอใจและการท าวิจัย การบริหาร

ความสัมพนัธ์ลูกคา้โดยจะมีการท าสัญญารักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั กรณีนิติบุคคลจะตอ้งมี

มาตรฐานดา้นความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

4.3.3) หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองคก์รอ่ืนตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย ค าส่ัง ค  าร้องขอ เพ่ือ

การประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น เราอาจจ าเป็นตอ้ง

ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานขอ้มูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใชผ้ลการตรวจสอบขอ้มูล

ดงักล่าวเพื่อการป้องกนัการฉ้อโกง เป็นตน้ 
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5) กำรเกบ็รักษำและระยะเวลำในกำรเกบ็รักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

[แบบที่ 1]  

5.1) กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

เราท าการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี   

5.1.1.) ลกัษณะการเก็บ [จดัเก็บเป็น Soft Copy / Hard Copy] 

5.1.2.) สถานท่ีจดัเก็บ [เก็บไวท่ี้ห้อง ตู ้ท่ีมีอุปกรณ์นิรภยั / เก็บไวใ้น computer / เก็บไวบ้น Cloud. 

5.1.3.) ระยะเวลาจดัเก็บ เป็นไปตามหวัขอ้ ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.1.4.) เม่ือพน้ระยะเวลาจดัเก็บ หรือเราไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอา้งฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านแล้ว เราจะด าเนินการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ [วิธีการท าลาย กรณี Soft Copy / Hard 

Copy] และจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

5.2) ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล  

ล ำดับที ่ ประเภท / รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลำประมวลผล  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. [ช่ือ-นามสกุล] 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเลิกสัญญา  
2. [เลขประจ าตัวประชาชน , เลขหนังสือเดินทาง , เลขบัตร

ประกนัสังคม, เลขใบอนุญาตขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, เลข
บญัชีธนาคาร] 

10 ปี นบัแต่วนัท่ีเลิกสัญญา 

3. [ขอ้มลูการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ] 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเลิกสัญญา 
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว 

1. [ขอ้มูลสุขภาพ] 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเลิกสัญญา 
 

[แบบที่ 2]  

เราจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตราบเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นท่ีบริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการ

จดัเก็บรวบรวมและประมวลผล ซ่ึงรวมไปถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั เราจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไว้

หลงัระยะเวลาท่ีสัญญาส้ินผลบงัคบัไวร้ะยะเวลาหน่ึง และสอดคลอ้งตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

เราจะจดัเก็บไวใ้นสถานท่ีจดัเก็บท่ีเหมาะสมตามประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีเราจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ต่อไปแมจ้ะพน้ก าหนดอายคุวามตามกฎหมายแลว้ก็ตาม เช่น กรณีอยูร่ะหว่างการด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นตน้ 
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6) มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

เพื่อให้ท่านมีความมัน่ใจในการบริหารจดัการของเรา ในการป้องกนัความเส่ียงอนัอาจท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูก

เขา้ถึงโดยมิชอบ ร่ัวไหล ถูกเปล่ียนแปลงแกไ้ข สูญหาย เราจึงไดส้ร้างความตระหนักดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภยัสารสนเทศท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายและ

ขอ้ก าหนด กฎเกณฑข์องหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากบัดูแลธุรกิจก าหนด 

บริษทัฯ มีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยการจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัเฉพาะบุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพื่อการให้บริการของบริษทั ฯ เช่น 

พนกังาน ตวัแทนหรือนายหน้า ท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูแ้นะน าการลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงบุคคลท่ีบริษทัฯ อนุญาตให้เขา้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น จะตอ้งยึดมัน่และปฏิบติัตามมาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการ

รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษทัฯ มีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคเป็นไปตาม

มาตรฐานการก ากบัดูแลท่ีบงัคบัใชเ้พื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

เม่ือบริษทัฯ ท าสัญญา หรือขอ้ตกลงกบับุคคลท่ีสาม บริษทัฯ จะก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

และการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ รับผิดชอบจะไดรั้บการรักษาความ

ปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

 

7) สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

7.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบัเราได ้ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบั

เรา ทั้งน้ี การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ี

ไดใ้ห้ความยินยอมไวแ้ลว้ 

7.2) สิทธิในการไดรั้บแจง้ขอ้มูล (right to be informed): ท่านมีสิทธิในการขอรับทราบความมีอยู่ ลกัษณะของขอ้มูลส่วน

บุคคล วตัถุประสงคข์องการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชข้องบริษทัฯ 

7.3) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา

ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้

ความยินยอมต่อเราได ้
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7.4) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ( right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

7.5) สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีเก่ียวกบัตน หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ 

7.6) สิทธิในการระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงบัการใช้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

7.7) สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านท่ีท่านให้ไวก้บัเราไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอื่น หรือ ตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได ้

7.8) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน รวมถึงสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ย

เหตุบางประการได ้

ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายของเราได ้เพื่อด าเนินการยื่นค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ได ้(รายละเอียดการ

ติดต่อปรากฏในหวัขอ้ “ช่องทางการติดต่อ” ดา้นล่างน้ี) โดยเราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องของทา่นภายใน 30 

วนันบัแต่วนัท่ีเราไดรั้บค าร้องขอดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็น

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้หากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ

ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

อน่ึง การลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลได ้หรือการถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท าไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายเท่านั้น ทั้งน้ี 

การใชสิ้ทธิดงักล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบติัตามสัญญา หรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ  เน่ืองจากจะไม่สามารถระบุตวัตน

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้จึงอาจเกิดขอ้จ ากดัในการให้บริการในบางส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และอาจท าให้

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากบริษทัฯ ต่อไป 
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8) กำรจัดกำรคุกกี ้(Cookies) 

เราอาจจะใช้โปรแกรมคุกก้ี (Cookies) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน และ

รวบรวมสถิติวิจยั การวิเคราะห์แนวโนม้ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดัให้มีการบริการท่ีดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภยัขึ้น และเพื่อความเป็น

ส่วนตวัของท่านเม่ือท่านใชบ้ริการ และ/หรือเขา้สู่แพลตฟอร์มของเรา โดยเราจะท าการจดจ าและบนัทึกขอ้มูลท่ีบราวเซอร์ของ

ท่านส่งเขา้มาโดยอตัโนมติัเม่ือท่านเขา้เวบ็ไซตข์องเรา ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีอาจหมายรวมถึง 

• ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน 

• หนา้เวบ็ไซตท่ี์ท่านเขา้ถึงก่อนท่ีท่านจะเขา้สู่แพลตฟอร์ม 

• หนา้เวบ็ไซตท่ี์ท่านเขา้ชมในแพลตฟอร์ม 

• จ านวนเวลาท่ีท่านใช้ในการเขา้เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดงักล่าว สินคา้ บริการ หรือขอ้มูลท่ีท่านคน้หาในแพลตฟอร์ม 

เวลาเขา้ชมวนัท่ี และขอ้มูลทางสถิติอื่น ๆ 

ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ี จะถูกจดัเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินการเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการใช้งานของท่านผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต โดยเราจะใชเ้พ่ือกรณี ดงัต่อไปน้ี 

• เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน และน าไปพฒันาแพลตฟอร์มให้สามารถใชง้านไดง้่าย รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และช่วยให้เราสามารถจดัท าเน้ือหาให้เหมาะสมกบัความสนใจส่วนบุคคลของท่านไดร้วดเร็ว

ขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น 

ทั้งน้ี ท่านอาจจดัการและลบโปรแกรมคุกก้ี (Cookies) ผ่านทางเบราวเ์ซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน ส าหรับขอ้มูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการดงักล่าวโปรดไปท่ีเน้ือหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน 

 

9) กำรเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์ภำยนอก 

เว็บไซต์ของเราจะมีการเช่ือมต่อไปยงัเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสามซ่ึงเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ี

แตกต่างจากของเรา ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซต์นั้น ๆ เพ่ือเขา้ใจถึงรายละเอียดการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล และเพ่ือตดัสินใจในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เราจะไม่รับผิดชอบต่อเน้ือหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการ

กระท าอนัเกิดจากเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม 
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10) กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว  

เราจะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นประจ าเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้บงัคบั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั เราจะแจง้ให้ท่านทราบดว้ยการปรับปรุงขอ้มูลลงในเวบ็ไซต์

ของเราโดยเร็วท่ีสุด ท่านสามารถดูรายละเอียดการแกไ้ขดงักล่าวไดท่ี้ https://ark-insights.com/ 

 

11) ช่องทำงกำรติดต่อ 

หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษทัฯ  ข้อมูลท่ีเราเก็บรวบรวม หรือต้องการใช้สิทธิตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามขอ้ 7) ท่านสามารถติดต่อมายงั 

ช่ือ:    สุกานดา รัตปภาวิน ( Sukanda Ruttanapaphawin)  

สถานท่ีติดต่อ:  288/3 ซอยรุ่งเรือง 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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รำยละเอียดหน่วยงำนก ำกับดูแล 

ในกรณีท่ีเราหรือลูกจา้งหรือพนกังานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากบัดูแล ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ:   คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

สถานท่ีติดต่อ:  288/3 ซอยรุ่งเรือง 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 วนัท่ี  1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
  

 
 

(นางสาว พรชิตา  บูรณกุลไพโรจน์) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 


