
 
 

 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวส ำหรับผู้สมัครงำน และผู้สมัครฝึกงำน 
(Privacy Notice for Job Applicant and Trainee Applicant) 

 
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส  (ประเทศไทย) จ ากัด  เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและมีความรับผิดชอบ                         

ในการเก็บรวบรวม การใชก้ารเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน หรือ ผู้สมัครฝึกงาน (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จึงไดจ้ัดท า              
ค  าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนีข้ึน้มาเพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงาน 
และ ผูส้มคัรฝึกงาน ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.บทนิยำม 

1.1  “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2  “ผู้สมัครงำน” หมายถึง ผูส้มคัรงานเพื่อเป็นพนักงานประจ า พนักงานตามสญัญา พนักงานท่ีอยู่ภายใตก้ารจา้งงาน

ของผูใ้หบ้ริการจัดหางาน (outsource) และพนักงาน freelance ท่ีท างานใหแ้ก่บริษัทแลว้แต่กรณี ไม่ว่าการสมคัรงาน
นั้น จะด าเนินการโดยผู้สมัครเองหรือเป็นการรบัสมัครงานภายในบริษัทหรือผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท  (ถ้ามี)                 
หรือผ่านการแนะน าของบคุคลอื่นใด หรือผ่านการด าเนินการของผูใ้หบ้ริการจดัหางาน 

1.3  “ผู้สมัครฝึกงำน” หมายถึง ผูส้มัครฝึกงาน ท่ีมาจากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศ หรือท่ีมาจาก
ความตกลงโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างบริษัท และบริษัทอื่นในต่างประเทศท่ีเป็นพันธมิตรของบริษัท                
โดยผูส้มคัรฝึกงานดงักล่าวส่งใบสมคัรถึงบริษัทโดยตรง หรือผ่านระบบออนไลนข์องบริษัท (ถา้มี) หรือผ่านการแนะน า
ของบุคคลอื่นใด หรือผ่านการด าเนินการตามข้อตกลงใดๆ  ท่ีบริษัทท าขึน้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเสริมสรา้ง
ประสบการณส์ าหรบัธุรกิจของบริษัท 

1.4  “กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง  พระราชบัญญั ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ .ศ .2562                              
และกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง และใหห้มายรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต 

1.5  “คณะกรรมกำร” หมายถึง คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.6  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มแต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.7  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  พ .ศ.2562 เช่นข้อมูลบุคคลเก่ียวกับเชื ้อชาติ  เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเชื่อ                   
ในลทัธิ ศาสนาหรือ ปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน 
ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพ  หรือข้อมูลอื่นใดซึ่ง  กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน                               
ท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประกาศก าหนด รวมไปถึงฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขตามที่จะมีการแกไ้ขเป็นคราวๆ 
ในอนาคต 

1.8  “กำรประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ กับขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม  เช่น                  
การเก็บรวบรวม บันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง  การเรียกคืน การปรึกษา การใช ้                
การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร ่หรือท าใหส้ามารถเขา้ถึงหรือพรอ้มใชง้านโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การน ามา
รวมกนั การบล็อกหรือจ ากดั การลบหรือท าลาย หรือการแกไ้ขซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไม่ว่าจะใชวิ้ธีการใดๆ 

 
 
 



 
 

 

 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทจะเก็บรวบรวม 
ส ำหรับผู้สมัครงำน 

(ก)  ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล ประกอบดว้ย ชื่อ ท่ีอยู่ หรือรายละเอียดของสถานท่ีติดต่ออื่น อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์
เพศ อาย ุสญัชาติ สถานภาพการสมรส วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/บตัรประจ าตวัประชาชน น า้หนกั ส่วนสงู 
ขอ้มลูเก่ียวกบัผูท่ี้อยู่ในการดแูลของท่าน และรูปภาพบคุคล 

(ข)  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติกำรท ำงำนของท่ำน  เช่น ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน /มหาวิทยาลัย              
ประวตัิการเรียน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา ใบอนุญาตประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ (เช่น ใบอนุญาตผูส้อบ
บัญชี) หนังสือรับรองใดๆ  หนังสืออ้างอิงใดๆ  รวมถึงประวัติการท างานท่ีผ่านมาของท่านท่ีระบุในข้อมูล                           
ประวตัิการท างาน (CV หรือ Resume) จดหมายสมคัรงาน 

(ค)  ข้อมูลที่ได้จำกผู้สัมภำษณ์งำน เช่น ต าแหน่งหน้าท่ี ทักษะส่วนตัวและทักษะทางวิชาชีพ  ประสบการณ์ในอดีต             
และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีท่านสมคัร จุดมุ่งหมายในการท างาน (career aspiration) และการวางแผนชีวิต 
ทกัษะหรือวิธีในการสื่อสาร น า้เสียงการแสดงออก (tone) ความผกูพนัต่อองคก์ร (engagement) ลกัษณะบุคลิกภาพ 
(personality traits) ความคิ ดส ร้างสรรค์  ความกระตื อ รือ ร้น  การท างาน เป็น ทีม  การให้ค วามร่วมมื อ                           
ทกัษะการเป็นผูน้  า ทกัษะการบริหารจดัการ 

(ง)  ข้อมูลอื่นที่ท่ำนให้แก่บริษัทเมื่อถูกร้องขอ เช่น ความคาดหวงัเรื่องผลตอบแทน สวสัดิการ เงินเดือน ผลตอบแทน
จูงใจระยะสั้น (short term incentive) ผลตอบแทนจูงใจระยะยาว (long term incentive) ค่าตอบแทนแบบอื่น              
รถและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับรถ  (car allowance) ค่าใช้จ่ายอื่นใด  โครงการเงินบ านาญ  กองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ       
สวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือสุขภาพ  หรือสวัสดิการอื่นๆ  ความประสงค์ในการท างานท่ีมีการเดินทาง                     
ความประสงค์ในการท างานในต าแหน่งอื่นท่ีไม่ใช่ต  าแหน่งท่ีสมัคร  ความประสงค์ในการย้ายถิ่นฐานท่ีท างาน                 
ไปจังหวัดหรือประเทศอื่นๆ ความพร้อมในการท างานในวันหยุด  หรือท างานเป็นรายกะ  หรือในสถานการณ ์                 
ภาวะวิกฤติจ าเป็น 

(จ)  ข้อมูลที่ท่ำนประสงค์จะเปิดเผย เช่น ความสนใจต่างๆ ความสนใจในต าแหน่งงาน บทบาทหน้าท่ี วัน เวลา 
ลกัษณะการท างานของท่านในปัจจบุนั และการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น การพฒันาตนเองในทกัษะต่างๆ 

(ฉ)  ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์งำนและเก็บรวบรวมในแบบประเมินผู้สมัครงำน ซึ่งรวมถึง ความสามารถ             
ทางวิชาชีพหรือเทคนิค ลกัษณะบคุลิกภาพ (personality traits) ความมั่นใจ ความสามารถในการเป็นผูน้  า 

(ช)  ข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมระหว่ำงกำรประเมินผล หรือการทดสอบใดๆ  รวมถึงการจ าลองสถานการณ์                 
ทางธุรกิจใดๆ 

(ซ)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชือ้ ชาติ สญัชาติ ศาสนา ขอ้มูลสุขภาพร่างกาย หรือขอ้มูลสุขภาพจิต 
โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเหล่านี้  เท่าท่ีจ าเป็นต่อเมื่ อท่านได้ผ่านการ                        
สัมภาษณ์งานแล้ว และให้ความยินยอมต่อบริษัทตามท่ีกฎหมายก าหนด  ทั้งนี ้ บริษัทจะไม่น าข้อมูลเก่ียวกับ                 
ความเท่าเทียมทางสงัคมและความหลากหลายทางเพศ มาประกอบการพิจารณาในการรบัสมคัรงาน สมัภาษณง์าน 
หรือประเมินความพรอ้มในการเขา้ท างานของท่าน 

(ฌ) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง หรือข้อมูลจำกแหล่งอื่น เช่น ขอ้มลูบคุคลอา้งอิง และบคุคลที่ติดต่อได ้



 
 

 

นายจา้งเดิม สถาบนัการศกึษาที่ผูส้มคัรงานเคยศกึษา ขอ้มลูจากผูใ้หบ้ริการตรวจสอบภมูิหลงั (background check 
providers) 

ส ำหรับผู้สมัครฝึกงำน 
(ก) ข้อมูลทีใ่ช้ระบุตัวบุคคล ประกอบดว้ย ชื่อ ท่ีอยู่ หรือรายละเอียดของสถานท่ีติดต่อ อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์เพศ 

อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเดือนปีเกิด เลขท่ีหนังสือเดินทาง/บัตรประจ าตัวประชาชน น า้หนัก ส่วนสูง 
รูปภาพบุคคล ข้อมูล เก่ียวกับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง  เช่น  ชื่อ  นามสกุล  ท่ีอยู่  หมายเลขโทรศัพท ์                         
หรือหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติกำรท ำงำนของท่ำน  เช่น ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน /มหาวิทยาลัย             
ประวัติการเรียน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนังสือรบัรองใดๆ หนังสืออา้งอิงใดๆ จดหมายสมัครฝึกงาน 
หนงัสือส่งตวัเพื่อฝึกงานจากสถาบนัการศกึษา 

(ค) ข้อมูลทีไ่ด้จำกผู้สัมภำษณเ์พ่ือเข้ำฝึกงำน เช่น หน่วยงานท่ีสนใจเขา้ฝึกงาน ทกัษะส่วนตวัและทกัษะทางวิชาชีพ 
ประสบการณ์ ท่ีคาดว่าจะได้จากการเข้าฝึกงาน  จุดมุ่ งหมายในการฝึกงาน  และการวางแผนชีวิต  ทักษะ                          
หรือวิธีในการสื่อสารน า้เสียงการแสดงออก (tone) ลักษณะบุคลิกภาพ (personality traits) ความคิดสรา้งสรรค ์
ความกระตือรือรน้ การท างานเป็นทีม การใหค้วามรว่มมือ 

(ง) ข้อมูลที่ท่ำนประสงค์จะเปิดเผย เช่น ความสนใจต่างๆ ความสนใจในหน่วยงานท่ีเข้าฝึกงาน บทบาทหน้าท่ี            
วนั เวลาฝึกงานของท่านในปัจจบุนั และความสามารถในการท างานรว่มกับผูอ้ื่น การพฒันาตนเองในทกัษะต่างๆ 

(จ) ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์งำนและเก็บรวบรวมในแบบประเมินผู้สมัครฝึกงำน ซึ่งรวมถึง ความสามารถ
ทางวิชาชีพหรือเทคนิค ลักษณะบุคลิกภาพ (personality traits) ความมั่นใจ นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด 
ทักษะ ภาวะความเป็นผู้น า ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น  ความฉลาดทางอารมณ์  ความมีวินัย                     
หรือลักษณะอื่น ๆ รวมถึง การบนัทึกเวลาเขา้ออกงาน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน เพื่อประเมินผลการฝึกงาน 
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 

(ฉ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชือ้ ชาติ สญัชาติ ศาสนา ขอ้มลูสขุภาพร่างกาย หรือขอ้มูลสขุภาพจิต 
โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเหล่านี้ เท่าท่ีจ าเป็นต่อเมื่อท่านไดผ้่านการสัมภาษณ์
ฝึกงานแลว้ และใหค้วามยินยอมต่อบริษัทตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจะไม่น าขอ้มลูเก่ียวกบัความเท่าเทียม
ทางสังคมและความหลากหลายทางเพศมาประกอบการพิจารณาในการรบัสมัครฝึกงาน  สัมภาษณ์ฝึกงาน หรือ
ประเมินความพรอ้มในการเขา้ฝึกงานของท่าน 

(ช) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง หรือข้อมูลจำกแหล่งอื่น เช่น ขอ้มลูบคุคลอา้งอิง และบคุคลที่ติดต่อได ้
สถาบนัการศกึษาท่ีผูส้มคัรฝึกงานเคยศึกษาหรือก าลงัศึกษาอยู่ 
 

3. วิธีกำรทีบ่ริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากใบสมัครงานหรือใบสมัครฝึกงานท่ีท่านกรอก                               

หรือใบสมัครงานหรือใบสมัครฝึกงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท  หรือจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ  ท่ีเป็นผู้ให้บริการ                   
งานด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลหรือจากสถาบันการศึกษาใดๆ  หรือจากข้อ  ท่ีได้รับความยินยอมจากท่าน ให้เปิดเผย                       
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัท เพื่อการสมัครงานหรือฝึกงาน และในบางกรณี บริษัทอาจได้รบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน             
จากแหล่งอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น บุคคลท่ีสามท่ีแนะน าท่านใหก้ับบริษัท บริษัทจัดหางาน พันธมิตรของบริษัทตามขอ้ตกลงใด ๆ                
ท่ีบริษัทท าขึน้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเสริมสรา้งประสบการณ์ส าหรับธุรกิจของบริษัท  หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง                  



 
 

 

ทั้งนี ้บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อเมื่อมีแหล่งท่ีมาชัดเจนและมีหลักฐานว่าได้รบัความยินยอมจากท่าน               
อย่างถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้เท่านัน้ 

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูล ท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาใบสมัครงานหรือใบสมัครฝึกงานของท่านเมื่อบริษัทร้องขอ                          
บริษัทจะไม่สามารถด าเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ เก่ียวกับใบสมคัรของท่านได ้เช่น เมื่อบริษัทรอ้งขอหลกัฐานหรือบุคคลอา้งอิง
เก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีในงานท่ีท่านท าอยู่หรือเคยท า และท่านไม่ไดใ้หข้อ้มลูดงักล่าวแก่บริษัทอย่างเพียงพอ บริษัทก็จะไม่สามารถ
พิจารณาใบสมคัรงานหรือใบสมคัรฝึกงานของท่านได ้

 
 

4. วัตถุประสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำย ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
    บริษัทประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงค ์และภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี ้
 

ฐานทางกฎหมาย การใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

1. ฐานสญัญา  
(Contract) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท  หรือ
เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

2. ฐานหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

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

3. ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆ  ท่ีบริษัทต้อง
ปฏิบตัิตาม 

4. ฐานภารกิจของรฐั 

(Public Task) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะภายใตอ้ านาจรฐั 

5. ฐานประโยชนส์ าคญัต่อชีวิต 

(Vital Interest) 

เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

6. ฐานจดหมายเหต/ุวิจยั/สถิติ 
(Historical Document, Research or    
Statistics) 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

7. ฐานความยินยอม 

(Consent) 

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

 



 
 

 

วตัถปุระสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
ส ำหรับผู้สมัครงำน 
(ก) เพื่ อปฏิบัติ หน้า ท่ีตามกฎหมายท่ี เก่ียวข้อ งหรือ ใช้บั งคับกับบริษั ท                   

เพื่อประมวลผลใบสมัครของท่าน รวมถึงพิจารณาและด าเนินกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการรับสมัครงาน  เช่น  การพิจารณาประวัติของท่าน 
ประเมินทักษะของท่านว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่  แจ้งกระบวนการ                    
ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกั บ ก ารคั ด เลื อ ก ผู้ ส มั ค ร งาน  ก ารนั ด สั ม ภ าษณ์ งาน                              
การสัมภาษณ์ งาน  การเตรียม เอกสารประกอบการรับสมัครงาน                            
การจดัการเก่ียวกบัการตรวจสขุภาพ และการด าเนินการอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

• ฐานสญัญา (Contract) 
 
 
 
 
 
 

(ข) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว  และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวกับประวัติอาชญากรรม บริษัทต้องยกระดับความปลอดภัยในการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวและการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับ
ประวตัิอาชญากรรม บริษัทอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี ้

1)    ข้อมูลสุขภำพ (ซ่ึงรวมถึงข้อมูลกำยภำพเกี่ยวกับควำมพิกำร) 
       บ ริษั ท ต้อ งป ระม วลผลข้อมู ล เก่ี ยวกับ สุขภาพของผู้ส มัค รงาน                     

เพื่อการจัดการใหเ้หมาะสมกับสขุภาพ หรือสภาพทางกายภาพผูส้มคัรงาน 
เช่น  การจัดการอ านวยความสะดวกในการเข้าออกบริเวณอาคาร               
ของบริษัทเพื่อการสมัภาษณง์าน หรือเพื่อผูพ้ิการ เป็นตน้ 

2)   ประวัติอำชญำกรรม 
       ก่อนการท าสัญญาจ้างงาน  บริษัทจะขอความยินยอมจากผู้สมัครงาน             

ท่ีไดผ้่านการคดัเลือกและสมัภาษณใ์หเ้ป็นผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรบั
ต าแห น่ ง ท่ี ว่าง  โดยบริษั ทจะท าการต รวจป ระวัติ อ าชญ ากรรม                    
ของผู้สมัครงานดังกล่าว เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลประวัติของผูส้มัครงานว่า
ไดร้บัค าพิพากษาให้ตอ้งโทษใดๆ หรือท าทัณฑบ์น หรือเขา้รบัการบ าบัด
พฤติกรรมใดๆ หรือไม่ 

3)    ศำสนำ 
บริษัทใช้ข้อมูลเก่ียวกับศาสนาเพื่อการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ                 
เมื่ อ ท่ า น ได้ ผ่ า น ก า ร คั ด เลื อ ก เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ส ม บั ติ เห ม า ะ ส ม                                 
เมื่อมีต  าแหน่งที่ว่าง 

• ฐานความยินยอม (Consent) 

(ค) เพื่อประเมินความรูค้วามสามารถและคุณสมบัติของท่าน  บริษัทอาจใช้
โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อสรรหาผู้สมัครในเชิงรุก  โดยการประเมินโปรไฟล ์            
ทางอาชีพของผู้สมัคร เทียบกับคุณสมบัติท่ีต้องการของงาน  ซึ่งจะท าให ้          
ได้กลุ่มของผู้สมัครก่อนท่ีจะคัดเลือก  หรือ เพื่ อการคัดกรองผู้สมัคร                    
โดยพิจารณาค าตอบของค าถามประเมินของผู้สมัคร  ซึ่งผลท่ีตามมาคือ             
การคัดผู้สมัครท่ี ไม่ เข้าหลักเกณฑ์การพิ จารณ าขั้นต้นออกไปก่อน                     
บริษั ทอาจสร้างโปรไฟล์เก่ียวกับ ท่าน  โดยใช้ความ รู ้ความสามารถ                  

• ฐานสญัญา (Contract) 



 
 

 

และคุณสมบตัิของท่าน ซึ่งสามารถใช ้เพื่อระบโุอกาสดา้นงานอาชีพเพิ่มเติม
ในวนัขา้งหนา้ ซึ่งท่านอาจจะสนใจ 

(ง) การตรวจสอบจากแหล่งอา้งอิง เช่น ตรวจสอบกบัสถาบนัการศกึษา • ฐานความยินยอม (Consent) 
(จ) เพื่ อตอบค าถามของท่านและเพื่ อสื่ อสารกับ ท่านเก่ียวกับใบสมัคร                       

และเพื่ อส่ งข้อมูล เก่ียวกับ เว็บไซต์สมัครงานให้กับ ท่าน รวมถึงแจ้ง                   
การเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงาน 

• ฐานความยินยอม (Consent) 

(ฉ) เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวัติ ท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาตให้ท าได ้            
หากบริษัทเสนอต าแหน่งใหก้บัท่าน 

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

(ช) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก ส ารอง หรือท าลาย
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

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

(ซ) เพื่ อ วัตถุป ระสงค์ทางด้านบริห ารจัดการของบริษั ท ในการปฏิ บั ติ                     
ตามกฎหมายหรือค ารอ้งขอจากหน่วยงานราชการ 

• ฐ า น ห น้ า ท่ี ต า ม ก ฎ ห ม า ย               
(Legal Obligation) 

(ฌ)  เพื่อน าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านมอบไม่ว่าจะโดยการกรอกใบสมัครงานเอง  
หรือ การให้ข้อมู ลส่ วนบุ คคลผ่ าน เว็บ ไซต์ป ระก าศ รับ สมั ค รงาน                       
หรือวิธีการอื่นใดท่ีท าให้บริษัทไดข้้อมูลของท่านมาโดยชอบ  บริษัทจะเก็บ
รกัษาขอ้มูลของท่านเขา้สู่ระบบทรพัยากรบุคคลของบริษัทหรือฐานขอ้มูล
อาชีพท่ีบริษัทจดัท าขึน้โดยบริษัทจะน าไปใชเ้พื่อ: 
1)   โอนข้อมูลในใบสมัครงานและประวัติของท่านให้บุคคลภายใน                       

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกผูส้มคัรงานของบริษัท 
2)   จดัการกระบวนการจา้งงานใหม่ 
3)   พิจารณาโอกาสการท างานของท่านกับบริษัท  และหรือนิติบุคคลอื่นๆ   

ในเครือของบริษัท นอกเหนือจากต าแหน่งที่ท่านสมคัร 

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

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

ส ำหรับผู้สมัครฝึกงำน 
(ก) เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านในการสมัครฝึกงานกับบริษัท 

รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงการเข้าฝึกงาน  การจ่ายค่าตอบแทน                  
การฝึกงาน การไดร้บัสิทธิประโยชนต์่างๆ จากการฝึกงาน 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(ข) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น  เช่น                 
การประเมินผลการฝึกงาน การส่งข่าวสารท่ีเก่ียวกับต าแหน่งท่ีสมคัรฝึกงาน 
การจดัท าสญัญาฝึกงาน การใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

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

(ค) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือ
บคุคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อ 

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

(ง) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติ • ฐ า น ห น้ า ท่ี ต า ม ก ฎ ห ม า ย                  



 
 

 

ของกฎหมายกฎระเบียบ และค าสั่งของผูท่ี้มีอ  านาจตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

(จ) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของบริษัท  หรือปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐท่ีได้มอบ                
ใหแ้ก่บริษัท 

• ฐานภารกิจของรฐั (Public Task) 

(ฉ) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไว้ เช่น การยินยอม                  
ให้ส่งขอ้มูลการสมัครเขา้ฝึกงานของท่านแก่บริษัทอื่นท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  
กบับริษัท 

• ฐานความยินยอม (Consent) 

เวน้แต่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึง กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะอนุญาตใหก้ระท าเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน  หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากท่ีระบุไวใ้นค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนีห้รือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคท่ี์เก่ียวข้องโดยตรง                 
กบัค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนฉบบันี ้

 
 
 

5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้ บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ใหแ้ก่บคุคลภายนอก ดงันี ้
5.1  ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการสรรหาบคุลากร 
5.2  ผูต้รวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบภายนอก 
5.3  บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการงานดา้นการสรรหาบคุลากร 
5.4  ผูใ้หบ้ริการใด ๆ ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายท่ีสาม หรือตัวแทนผูใ้หบ้ริการใด ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค ์              

ในการประมวลผลขา้งตน้ เช่น ผูส้รรหาบุคลากร ผูใ้หบ้ริการสนับสนุน และ/หรือดูแลรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ของบริษัท หรือโปรแกรมที่ช่วยในการสรรหาบุคลากร ระบบบญัชี ค่าตอบแทน ผลประโยชน ์และระบบของฝ่ายทรพัยากร
บคุคลอื่นๆ 

5.5  บคุคลหรือนิติบคุคลที่เคยเป็นนายจา้งของท่าน 
5.6  บคุคลหรือนิติบคุคลที่ท่านอา้งอิงถึง 
5.7  หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าพนักงานด้านภาษี  กฎเกณฑ์ หรือเจ้าพนักงานรัฐใด  ๆ หรือผู้ร ับมอบอ านาจซึ่งมีอ านาจ               

ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่มีการรอ้งขอใหเ้ปิดเผยผลประโยชนข์องบริษัทหรือเปิดเผยเพื่อประโยชนส์าธารณะ 
5.8  บคุคลอื่นใดท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมโดยชัดแจง้หรือโดยปริยาย 
5.9  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลท่ีสามท่ีเป็นผู้ประมวลผลของบริษัท  จะด าเนินการภายใต้มาตรฐาน                 

ความมั่นคง ปลอดภยัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีสามดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนเอง                
บริษัทอนุญาตให้บุคคลท่ีสามดังกล่าวใช้ข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นอย่างเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ                    
ของบริษัทเท่านัน้ 

 
6. กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 



 
 

 

6.1  บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่ีจ าเป็น                  
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา  หรือเป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างบริษัทบุคคกับบุคคล                                 
หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่ อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญา                         
หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย                     
หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 

6.2  บ ริษั ท อ าจ เก็ บ ข้อ มู ล ข อ ง ท่ าน บ น คอ ม พิ ว เต อ ร์  เซิ ร ์ฟ เวอ ร์  ห รื อ ค ล าวด์  ท่ี ให้ บ ริ ก า ร โด ยบุ ค ค ล อื่ น                                           
และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวรส์  าเร็จรูปและรูปแบบ                  
ของการใหบ้ริการแพลตฟอรม์ส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  แต่บริษัทจะไม่อนุญาตใหบุ้คคล                 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลได ้และจะก าหนดใหบ้คุคลอื่นเหล่านัน้ ตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมั่นคง
ปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

6.3  ในกรณี ท่ีมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง                             
ข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครอง                  
และท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย  รวมถึงบริษัทจะก าหนดให ้                         
ผู้ท่ี ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว                              
เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่ นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก                     
อ านาจโดยมิชอบ 

 
7. กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1  ส ำหรับผู้สมัครงำน 
7.1.1  ส าหรับผู้สมัครงานท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงาน บริษัทจะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้   

ตราบเท่าท่ีจ าเป็นตอ้งเก็บเพื่อการด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล   
ของท่านตามท่ีระบขุา้งตน้ ทัง้นี ้บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไม่เกิน 12 เดือน (สิบสองเดือน) 
นบัแต่วนัท่ี บริษัทท าสญัญาจา้งงานแทนต าแหน่งที่ว่างไดเ้รียบรอ้ย 

7.1.2 ส าหรับผู้สมัครงานท่ี ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุต  าแหน่งเป็นพนักงาน  บริษัทจะท าการประมวลผล                      
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านภายใตค้  าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัส าหรบัพนกังานต่อไป 

7.1.3  บริษัทจัดใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลา
การเก็บรกัษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

7.1.4  กรณีท่ีบริษัทใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล
ดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทจะด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จสิน้แล้ว  
อย่างไรก็ดี  บริษัทจะยังเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เท่า ท่ีจ าเป็นส าหรับบัน ทึก เป็นประวัติ ว่า                          
ท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองต่อค าขอของท่านในอนาคตได ้

7.2  ส ำหรับผู้สมัครฝึกงำน 
7.2.1  บริษั ทจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้  ตราบเท่าท่ีจ า เป็นต้องเก็บ เพื่ อการด าเนินการ                             

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุข้างต้น  ทั้งนี ้บริษัท                       
จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านไม่ เกิน  12 เดือน (สิบสองเดือน) นับแต่วัน ท่ีบริษัทได้รับ                           
ใบสมคัรฝึกงานของท่าน 



 
 

 

7.2.2  บริษัทจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม เพื่อท าการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน    
เป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัท่าน (anonymization) ตามระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้ 

 

8. มำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1  ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งส  าคัญส าหรับบริษัทและบริษัทได้น ามาตรฐานความปลอดภัย                
ทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสม  มาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย  การเข้าถึงการใช ้                        
หรือการเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปลี่ยนแปลง และการท าลายโดยใชเ้ทคโนโลยี
และขั้นตอนการรกัษาความปลอดภัย เช่น การเขา้รหัสและการจ ากัดการเขา้ถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลท่ีไดร้บัอนุญาต
เท่านั้น ท่ีจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับความส าคัญของการ                 
ปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

8.2  บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  เพื่อป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข                    
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากผู้ท่ีไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  และจะจัดให้มีการทบทวน
ม าต รก ารดั งก ล่ า ว  เมื่ อ มี ค วาม จ า เป็ น  ห รื อ  เมื่ อ เท ค โน โล ยี เป ลี่ ย น แป ล ง ไป เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ                                           
ในการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

 
9.   สิทธิของผู้สมัครงำน และผู้สมัครฝึกงำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูส้มคัรงาน และผูส้มคัรฝึกงานมีสิทธิด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี ้
9.1  ถอนความยินยอมท่ีผู้สมัครงาน  และผู้สมัครฝึกงานได้ให้ไว้กับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล                    

ของผูส้มคัรงาน และผูส้มคัรฝึกงาน 
9.2  ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และผู้สมัครฝึกงาน หรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล               

ของผูส้มคัรงาน และผูส้มคัรฝึกงาน 
9.3  ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด                        

ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น 
9.4  คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบั ผูส้มคัรงาน และผูส้มคัรฝึกงาน 
9.5  ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน  และผู้สมัครฝึกงานเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวตน                 

ของผูส้มคัรงานและผูส้มคัรฝึกงานได ้(anonymization) 
9.6  ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงาน และผูส้มคัรฝึกงาน 
9.7  แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน  และผู้สมัครฝึกงานให้ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิด                        

ความเขา้ใจผิด 
9.8  รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทัง้ ลกูจา้ง

หรือผูร้บัจา้งของบริษัท หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่านโดยเร็วภายใน  30 วัน(สำมสิบวัน) นับแต่วนัท่ี

บริษัทไดร้บัค ารอ้งขอดงักล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 
ผูส้มคัรงาน และผูส้มคัรฝึกงานสามารถใชส้ิทธิตามกฎหมายไดโ้ดย คลิกท่ีน่ี หรือไปท่ี https://www.anlene.com/th/th/about-

us/privacy-policy.html  (โดยจะเร่ิมใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูล

https://www.anlene.com/th/th/about-us/privacy-policy.html
https://www.anlene.com/th/th/about-us/privacy-policy.html


 
 

 

ส่วนบุคคล) เท่าท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้ังคับอนุญาต บริษัทอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีสมเหตุสมผลส าหรบัการ
ด าเนินการเก่ียวกบัค ารอ้งขอใชส้ิทธิขา้งตน้ 
 

10. กำรใช้คุกกี ้
บริษัทมีการใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ตามที่ก าหนดไวต้าม นโยบำยกำรใช้คุกกี ้

 
11. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรถอนควำมยินยอม 

11.1  ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน  ท่านมีสิทธิท่ีจะ                     
ถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา  ซึ่ งการถอนความยินยอมนี้  จะไม่ส่ งผลกระทบ                              
ต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

11.2  หากท่านถอนความยินยอมท่ีไดใ้หไ้วก้ับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูบางอย่าง อาจส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถด าเนินการ
เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทัง้หมดตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด ้

11.3  หากท่านมี อายุ ไม่ ครบ  20 ปีบ ริบู รณ์  หรือ  ยังไม่ บ รรลุ นิติ ภาวะโดยการสมรส  ก่ อนการให้ความยินยอม                                 
โปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อ านาจปกครองให้บริษัททราบ  เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการขอความยินยอม                          
จากผูใ้ชอ้  านาจปกครองดว้ย 

 
12. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำประกำศฉบับนี ้

ค าประกาศฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ท่ี เปลี่ยนแปลงไป                          
หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของค าประกาศฉบับนี้บริษัทจะแจ้งการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง  การปรับปรุง                         
หรือการปรบัเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบค าประกาศนีไ้ด้ท่ี 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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