
 
 

 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวส ำหรับคู่ค้ำและบุคคลภำยนอก 
(Privacy Notice for Business Partners and Third Party) 

บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและมีความรับผิดชอบในการ             
เก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จึงไดจ้ัดท าค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั
ฉบับนี้ขึน้มาเพื่อแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.  บทนิยำม 

1.1  “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2  “คู่ค้ำ และบุคคลภำยนอก” หมายถึง ตวัแทนจ าหน่าย บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียกรอ้งค่าเสียหาย เช่น 

บคุลากรทางการแพทย ์บคุคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง กบัการเรียกรอ้งค่าเสียหาย บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบคุคล
ท่ีท าธุรกิจร่วมกับบริษัท ท่ีไม่เก่ียวกับการเสนอขายผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบริษัท เช่น ผูข้ายสินคา้ ผูร้บัจา้ง 
ผู้ให้บริการพันธมิตรทางธุรกิจ  ผู้จัดจ าหน่าย  ท่ีปรึกษา ผู้แทน  ผู้ร ับเหมาอิสระ  ผู้ร่วมทุน คนกลาง นักข่าว                   
ผูล้งโฆษณา เอเจนซี่โฆษณา ส านักพิมพ ์ผูต้รวจสอบภายนอก ผูส้  ารวจและวิเคราะหก์ารตลาด ผูจ้ัดงานกิจกรรม
หรืออีเว้นท์ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ความในคดี  พนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                  
บุคคลท่ีสามท่ีแต่งตั้งโดยบริษัท ซึ่งมีอ านาจเป็นตัวแทนของบริษัท รวมถึงแต่ไม่ไดจ้ ากัดเพียงหน่วยงานของรฐั           
และใหห้มายความรวมถึงบุคคลหรือนิติบคุคลใดท่ีไม่อยู่ในค าจ ากัดความของค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั
ส าหรับลูกค้า พนักงาน  ผู้ฝึกงาน  ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้เข้ามาติดต่อ  กรรมการ                  
หรือผูถื้อหุน้ ของบริษัท 

1.3  “กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ .ศ .2562                    
และกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง และใหห้มายรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต 

1.4  “คณะกรรมกำร” หมายถึง คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.5  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มแต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.6  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562 เช่นข้อมูลบุคคลเก่ียวกับเชื ้อชาติ  เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง                 
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม  ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ                   
ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใดซึ่ง กระทบต่อเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล               
ในท านองเดียวกันท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด  รวมไปถึงฉบับปรับปรุงแก้ไข                    
ตามทีจ่ะมีการแกไ้ขเป็นคราวๆ ในอนาคต 

1.7  “กำรประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ กับขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าดว้ยวิธีการอตัโนมตัิหรือไม่ก็ตาม เช่น 
การเก็บรวบรวม บันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรบัเปลี่ยนหรือดัดแปลง การเรียกคืน การปรกึษา การใช ้ 
การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่ หรือท าให้สามารถเข้าถึงหรือพรอ้มใช้งานโดยวิธีใดๆ ) การจัดเรียง               
การน ามารวมกัน  การบล็อกหรือจ ากัด  การลบหรือท าลาย  หรือการแก้ไขซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                            
ไม่ว่าจะใชวิ้ธีการใดๆ 



 
 

 

 
2.  ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทจะเก็บรวบรวม 
     บริษัทจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งรวมถึงขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ดงัต่อไปนี ้

2.1  กรณีทีท่่ำนด ำเนินกำรในนำมของตนเอง 

• ขอ้มลูท่ีใชร้ะบุตัวบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น ท่ีอยู่ปัจจุบนั เบอรโ์ทรศัพทบ์า้นหรือมือถือ 
อีเมล ์หรือรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ เพศ สญัชาติ สถานภาพการสมรส วนัเกิด รูปถ่าย เลขท่ีหนังสือเดินทาง
หรือบตัรประจ าตวัประชาชน 

• ข้อมูลนามบัตร ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของท่าน  หรือข้อมูลเก่ียวกับคุณวุฒิและประวัติการท างาน                  
ของท่าน อาทิ ขอ้มลูเพื่อการบริหารจัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ของท่าน 

• ประวัติ เก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน  รวมถึง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  รางวัล ท่ี เคยได้รับ                       
ประวัติการถูกร้องเรียนบันทึกการสอบสวน  การถูกเลิกจ้าง และโทษทางวินัย  รวมถึงการตรวจสอบ                        
และการประเมินความเสี่ยง 

• ขอ้มลูเก่ียวกับผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทน เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัค่าบ าเหน็จและ/ หรือผลประโยชนอ์ื่นๆ ท่ี
ท่านไดร้บัเลขบญัชีธนาคาร กองทนุประกนัสงัคม ขอ้มลูทางภาษี ขอ้มลูของบคุคลภายนอกผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์

ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นจ าเป็นส าหรบัการเขา้ท าสัญญากับบริษัท  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว                     
บริษัทจะไม่สามารถด าเนินการพิจารณาเพื่อเขา้ท าสญัญากบัท่านได ้

 
2.2  กรณีทีท่่ำนด ำเนินกำรแทนหรือเพ่ือนิติบุคคลของท่ำน 
กรณีท่ีคู่สัญญาของบริษัทเป็นนิติบุคคล  บริษัทอาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะท่ีท่านเป็นพนักงาน               

ผูร้บัจา้ง หรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลของท่าน 

• ขอ้มลูท่ีใชร้ะบุตัวบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น ท่ีอยู่ปัจจุบนั เบอรโ์ทรศัพทบ์า้นหรือมือถือ 
อีเมล รูปถ่าย เลขท่ีหนงัสือเดินทางหรือเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 

• ขอ้มูลของท่านท่ีปรากฏในหนังสือรบัรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารเก่ียวกับนิติบุคคลอื่นใด               
ท่ีมีขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

• ประวตัิเก่ียวกบัการลม้ละลาย การฟอกเงิน หรือการใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่ผูก้่อการรา้ย 

• ข้อมูลอื่นใดท่ีบริษัทรอ้งขอจากนิติบุคคลของท่าน  หรือจากท่านเพื่อใช้ในการประกอบการเข้าท าสัญญา                
การบริการ หรือการด าเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง ตามที่บริษัทไดแ้จง้หรือรอ้งขอไปยงัท่าน  

 
2.3  ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีควำมอ่อนไหว 
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุข้างต้น บริษัทอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่าน เช่น 

ประวัติอาชญากรรม เพื่อประกอบการตรวจสอบในการเข้าท าสัญญากับบริษัท  เช่น ตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปราม            
การฟอกเงินและการใหก้ารสนับสนุนแก่ผูก้่อการรา้ย เป็นตน้ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวดังกล่าวขา้งตัน จ าเป็นส าหรบั           
การเขา้ท าสญัญากับบริษัท หากท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว บริษัทจะไม่สามารถด าเนินการพิจารณาเพื่อเขา้ท าสญัญากับ
ท่านได ้



 
 

 

ในกรณีท่ีท่านไดใ้หข้อ้มลูส่วนบคุคลเก่ียวกับบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านรบัทราบและรบัรองว่าไดแ้จง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงวตัถุประสงค ์ของค าประกาศฉบบันีแ้ก่บคุคลดงักล่าว พรอ้มทัง้ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลนัน้ๆ แลว้
ในการเปิดเผยขอ้มลูแก่บริษัท 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเก่ียวกับ  เชือ้ ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต หรือข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ระบุไว้แล้วข้างต้น  ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจ าตัวประชาชน              
ทะเบียนบา้น หรือเอกสารอื่นใดท่ีท่านไดส้มคัรใจเปิดเผยไวต้่อบริษัท 
 
3.  วิธีกำรทีบ่ริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
     โดยทั่วไปบริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยวิธีดงัต่อไปนี ้

3.1  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน  เวน้แต่ บางกรณีท่ีบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน              
จากบุคคลอื่นท่ีแนะน าท่านใหบ้ริษัท จากแหล่งขอ้มลูสาธารณะแหล่งขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจของท่าน หรือแหล่งขอ้มลู
ทางการคา้ 

3.2  เมื่อท่านเขา้มาติดต่อ ขายสินคา้ หรือใหบ้ริการใดๆ แก่บริษัท 
3.3  เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื ้นท่ีของบริษัท  บริษัทอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ทั้งนี ้                    

บริษัทไม่ ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  และบริษัทจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่า                          
มีการใชก้ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดในบริเวณพืน้ท่ีของบริษัท 

3.4  เมื่อท่านติดต่อหรือรว่มกิจกรรมใดๆ กบับริษัท 
 

4.  วัตถุประสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำย ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ 
     บริษัทประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงค ์และภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี ้
 

ฐานทางกฎหมาย การใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

1. ฐำนสัญญำ  
(Contract) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท  หรือ
เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

2. ฐำนหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

(Legal Obligation) 
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือของหน่วยงานของรฐัท่ีก ากับดูแลบริษัท  
เช่ น  ส านั กงานคณ ะกรรมการอาหารและยา (อย .), ส  านั ก งาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.)  และหน่วยงานของรฐัอื่นๆ 

3. ฐำนประโยชนอ์ันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 
เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆ  ท่ีบริษัทต้อง
ปฏิบตัิตาม 

4. ฐำนภำรกิจของรัฐ 

(Public Task) 
เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะภายใตอ้ านาจรฐั 

5. ฐำนประโยชนส์ ำคัญต่อชีวิต 

(Vital Interest) 
เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

6. ฐำนจดหมำยเหตุ/วิจัย/สถิติ 
(Historical Document, Research or    
Statistics) 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 



 
 

 

7. ฐำนควำมยินยอม 

(Consent) 
ความยินยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้ับบริษัท เมื่อไม่สามารถอาศัยขอ้ยกเวน้หรือ
อ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีท่ีระบุข้างต้น หรือตามกรณีท่ีระบุใน
ตารางล่างนี้ ทั้งนี ้ หากบริษัทขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน 
ส าหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลใดๆ บริษัทจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้และท่ีไดร้บัความยินยอมจากท่าน  และบริษัทจะ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลใดๆท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 
ในกรณีท่ีบริษัทสามารถท าไดต้ามกฎหมายหรือโดยไดร้บั 
ความยินยอมอย่างชดัแจง้จากท่านแลว้ 

 
วตัถปุระสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

(ก) เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ    
การประกอบธุรกิจของบริษัท  ทั้งท่ีมีผลใช้บังคับในปัจจุบันและท่ีจะมี              
การแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

(ข) เพ่ือเข้ำท ำสัญญำกับท่ำน และเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสิทธิหน้ำที่ ท่ีมี         
ตามสญัญาท่ีบริษัทเขา้ท ากบัท่าน 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(ค) เพ่ือกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่ำน • ฐ าน ป ร ะ โย ช น์ อั น ช อ บ ธ ร ร ม 
(Legitimate Interest) 

(ง) เพ่ือกำรตรวจสอบประวัติก่อนและระหว่ำงเข้ำท ำสัญญำ และอาจมี   
การตรวจสอบรายละเอียดดงักล่าวระหว่างระยะเวลาตามสญัญา 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(จ) เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะถกูใชเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการธุรกิจ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่ เพียงการวางแผนก าลังคน  การจ่ายผลประโยชน ์
ค่าตอบแทน การคิดค่าตอบแทนท่ีจูงใจ ข้อเสนอ  รางวัล การประเมินผล       
การปฏิบัติหน้าท่ี การรายงานหรือตรวจสอบภายใน  การวิเคราะห์ข้อมูล         
การแข่งขนัการขายต่างๆ การติดต่อสื่อสาร การประกาศ การท าแบบส ารวจ 
สถิติ ตรวจสอบข้อรอ้งเรียนและประเด็นของการประพฤติตัวไม่เหมาะสม  
หรือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางวินัย  การตรวจสอบข้อมูลของท่าน   
ทางกฎหมาย ความสามารถในการท างาน การรอ้งขอขอ้มลูใด ๆ โดยรฐับาล
ไม่ ว่าจะเพื่ อเหตุใด  ตลอดจนเพื่อการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท                
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จัดท าบันทึกข้อมูล  การตรวจสอบการอ้างอิง       
และประวัติโดยสมาชิกใดๆ  ของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น  การหลีกเลี่ยง           
การขัดกันของผลประโยชน์ หรือหลีกเลี่ยงแนวโน้มท่ีจะเกิดการขัดกัน             
ของผลประโยชน์ และการตรวจสอบโดยสมาชิกใดๆของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังอาจจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์               
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีใช้บั งคับ และการปฏิบัติตาม

• ฐ าน ป ร ะ โย ช น์ อั น ช อ บ ธ ร ร ม 
(Legitimate Interest) 



 
 

 

ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลตามกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ        
ของท่าน แลว้แต่กรณี 

(ฉ) เพื่อการก่อตัง้ ใช ้โตแ้ยง้ หรือด าเนินการตามสิทธิเรียกรอ้งของบริษัท • ฐ าน ป ร ะ โย ช น์ อั น ช อ บ ธ ร ร ม 
(Legitimate Interest) 

(ช) เพื่อการติดต่อและการด าเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาท่ีบริษัท                  
ยงัมีความสมัพนัธก์บัท่าน 

• ฐานสญัญา (Contract) 

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บังคับ  รวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอนุญาตให้กระท า                 
เป็นอย่างอื่น บริษัทจะแจง้และขอความยินยอมจากท่าน หากบริษัทประสงคจ์ะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใด
นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งโดยตรง                
กบัค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้
 
5.  กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ ขา้งตน้ บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ใหแ้ก่บุคคลต่างๆ ตามท่ี
ระบดุา้นล่างนีโ้ดยบริษัทจะด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

5.1  ตัวแทนจ าหน่าย และพนักงานขายของบริษัท เพื่อวัตถุประสงคใ์นการส่งเสริมหรือกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขันกัน   
สรา้งผลงานหรือสรา้งแรงจงูใจ 

5.2  ท่ีปรกึษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญ ภายในหรือภายนอกของบริษัท 
5.3  ผูใ้หบ้ริการใด ๆ หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการ (รวมไปถึงผูใ้หบ้ริการช่วง) ของบริษัท 
5.4  องคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการอาหาร(นม) เช่น ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตน้ 
5.5  หน่วยงานรัฐใดๆ ทางด้านภาษี กฎเกณฑ์ หรือ หน่วยงานของรัฐผู้มีอ  านาจควบคุมตามท่ีกฎหมายก าหนด                     

หรือตามที่มีการรอ้งขอใหเ้ปิดเผยเพื่อผลประโยชนข์องบริษัท หรือเปิดเผยเพื่อประโยชนส์าธารณะ 
5.6  ผูร้บัโอนหรือผูส้ืบสิทธิในส่วนใด ๆ ของบริษัทเน่ืองจากการซือ้ หรือขายท่ีเกิดขึน้จริงหรือการเสนอซือ้ หรือขายบริษัท 

ทัง้หมดหรือบางส่วน 
5.7  บุคคลอื่นใดท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมโดยชัดแจง้หรือโดยปริยาย  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 
 
6. กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 

6.1  บริษัทอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศ ในกรณีท่ีจ าเป็น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา  หรือเป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคล                          
หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญา                  
หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 

6.2  บริษัทอาจเก็บขอ้มลูของท่านบนคอมพิวเตอร ์เซิรฟ์เวอร ์หรือคลาวด ์ท่ีใหบ้ริการโดยบคุคลอื่น และอาจใชโ้ปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟท์แวรส์  าเร็จรูป  และรูปแบบของการใหบ้ริการ
แพลตฟอรม์ส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษัทจะไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง



 
 

 

สามารถเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลได้  และจะก าหนดให้บุคคลอื่ น เหล่ านั้ นต้องมี มาตรการคุ้มค รอง                                   
ความมั่นคงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

6.3  ในกรณีท่ีมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง                
ขอ้มลูส่วนบุคคล และใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อท าใหม้ั่นใจไดว่้าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไดร้บัการคุม้ครอง
และท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะก าหนด                    
ให้ผู้ท่ีได้รบัข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว                  
เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก      
อ านาจโดยมิชอบ 

 
7.  กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1  บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามประเภทขอ้มลูส่วนบคุคล
แต่ละประเภท  เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ ้น  ในกรณี ท่ีไม่สามารถ                      
ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาท่ีอาจ                      
คาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

7.2  กรณีกลอ้ง CCTV บริษัทจะเก็บขอ้มลู 
• ในสถานการณป์กติ ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอาจถกูเก็บไวน้านถึง 30 วนั 
• บริษัทจะด าเนินการลบขอ้มลูดงักล่าวอย่างปลอดภยัเมื่อเสรจ็สิน้วตัถปุระสงคน์ัน้ๆแลว้ 

7.3  บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา                    
การเก็บรกัษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

7.4  กรณีท่ีบริษัทใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทจะด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จสิน้แล้ว      
อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นส าหรบับันทึกเป็นประวัติว่า  ท่านเคยยกเลิก   
ความยินยอม เพื่อใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองต่อค าขอของท่านในอนาคตได ้

 
8.  มำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1  ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งส  าคญัส าหรบับริษัทและบริษัทไดน้ ามาตรฐานความปลอดภยั
ทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย  การเข้าถึงการใช ้               
หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต  การใช้งานในทางท่ีผิด  การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง  และการท าลาย                      
โดยใชเ้ทคโนโลยีและขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภัย  เช่น การเขา้รหสัและการจ ากัดการเขา้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่า
บุคคลท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้นท่ีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับ
ความส าคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

8.2  บริษัทจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  เพื่อป้องกันการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้  และจะจัดใหม้ีการทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา                   
ความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

 



 
 

 

9.  สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
    ท่านมีสิทธิด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านดงัต่อไปนี ้

9.1  ถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บับริษัทในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
9.2  ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอใหเ้ปิดเผยท่ีมาของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
9.3  ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด                

ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น 
9.4  คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่าน 
9.5  ลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได ้(anonymization) 
9.6  ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
9.7  แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
9.8  รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ในกรณี ท่ีบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล                    

รวมทั้ง ลูกจ้างหรือผู้ร ับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย                    
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

ทั้งนี ้บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน  30 วัน(สำมสิบวัน)               
นับแต่วนัท่ีบริษัทไดร้บัค ารอ้งขอดังกล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 
ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย  คลิกท่ีน่ี หรือไปท่ี  https://www.anlene.com/th/th/about-us/privacy-policy.html             
(โดยจะเร่ิมใช้สิทธิได้เมื่อ กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) เท่าท่ีกฎหมาย                      
และกฎระเบียบท่ีใช้บังคับอนุญาต  บริษัทอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผลส าหรับการด าเนินการเก่ียวกับค ารอ้ง                       
ขอใชส้ิทธิขา้งตน้ 
 
10. กำรใช้คุกกี ้

บริษัทมีการใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ตามที่ก าหนดไวต้าม นโยบำยกำรใช้คุกกี ้
 
11. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรถอนควำมยินยอม 

11.1  ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน  ท่านมีสิทธิท่ีจะ             
ถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา  ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบ                                
ต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

11.2  หากท่านถอนความยินยอมท่ีได้ใหไ้วก้ับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทัง้หมดตามท่ีระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด้ 

11.3  หากท่านมีอายุไม่ครบ  20 ปีบริบูรณ์  หรือ  ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  ก่อนการให้ความยินยอม                       
โปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อ านาจปกครองให้บริษัททราบ  เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการขอความยินยอม                    
จากผูใ้ชอ้  านาจปกครองดว้ย 

 
12. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำประกำศฉบับนี ้

ค าประกาศฉบบันีอ้าจมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงไป  หากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของค าประกาศฉบับนีบ้ริษัทจะแจ้งการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง  การปรบัปรุง หรือการปรับเปลี่ยน



 
 

 

นโยบายให้ท่านทราบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบค าประกาศนี้ได้ ท่ี  https://www.anlene.com/th/th/about-us/privacy-
policy.html 
 
13.  ช่องทำงกำรติดต่อ 

หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกับเนือ้หาส่วนใด ๆ ในค าประกาศคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนีห้รือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตอ้งการใชส้ิทธิเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล              
ของท่าน กรุณาติดต่อบริษัท 

 
รำยละเอียดของบริษัทฯ 
ชื่อ: เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) 
ท่ีอยู่: บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 99/1 อาคารบีเจซี 2 ชัน้ 12 ซอยแสงจนัทร-์รูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 แขวงพระ
โขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่องทางการติดต่อ: 023819955 เวลาท าการ 8.30 – 17.00 น. 
อีเมลรบัเรื่องสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม: DPO_FBT@fonterra.com 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
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