
 
 

 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวส ำหรับผู้ถือหุ้น และกรรมกำรบริษัท 
(Privacy Notice for Shareholders, Debenture Holders, and Directors) 

 
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น  และกรรมการบริษัท                    

(รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทจึงได้จัดท าค าประกาศ               
เก่ียวกับความเป็นส่วนตัวส าหรบัผูถื้อหุน้  และกรรมการฉบับนีข้ึน้เพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล               
ของท่านตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. บทนิยำม 
1.1  “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2 “ผู้ถือหุ้น” หมายถึง ผูถื้อหุน้บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.3  “กรรมกำรบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.4 “กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ .ศ .2562                      

และกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง และใหห้มายรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต 
1.5 “คณะกรรมกำร” หมายถึงคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง            

หรือทางออ้มแต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.7 “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                 
ตามที่จะมีการแกไ้ขเป็นคราวๆ ในอนาคต 

1.8  “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  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป 
 กรณีกรรมกำร 

• ในกระบวนการสรรหา บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสาร                    
ท่ีทางราชการออกให้ ท่ีสามารถใชใ้นการยืนยนัตวัตนได้ เช่น ชื่อนามสกุล เพศ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 



 
 

 

หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด  สัญชาติ ท่ีอยู่  ประวัติการศึกษา                   
และประสบการณก์ารท างาน 

• ส าหรบัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเพิ่มเติม เช่น ประเภทค่าตอบแทน 
การจัดอบรม กิจกรรม สถานภาพสมรส ขอ้มลูเก่ียวกับคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดา 
มารดา พ่ีนอ้ง หมู่โลหิต จ านวนการถือหลักทรพัยข์องตนเองและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี 
หมายเลขบัญชีธนาคาร  หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ อาชีพ  การเป็นกรรมการหรือมีต  าแหน่งในบริษัท                   
หรือกิจการอื่นๆ ทั้งของตนเองและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง การเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ  
ชุดย่อย หรือผูถื้อหุน้ ค่าตอบแทนกรรมการ ขอ้มูลการถือหลักทรพัย ์ชื่อบริษัทหลกัทรพัย์ ผลการปฏิบัติงาน   
ของกรรมการ และขอ้มลูอื่นตามที่กฎหมายหรือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีก าหนด 

• เลขบญัชีธนาคารเพื่อการโอนค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ 

• ขอ้มลูของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกรรมการ เช่น ขอ้มลูเลขานุการส่วนตวัของกรรมการ (ชื่อ นามสกุลท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศพัท ์อีเมล) 

• บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคล ท่ีมี ข้อมูลอ่อนไหว                                  
ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด เช่น ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลการแพ้อาหาร ขอ้มูลการแพย้า    
เพื่อด าเนินการเก่ียวกับกิจกรรมท่ีท่านเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ  ทั้งนี ้ บริษัทจะขอความยินยอม                     
โดยชัดแจ้งจากท่านเป็นรายกรณี ไป  และจะใช้ความพยายามอย่างดี ท่ีสุดในการจัดให้มีมาตรการ                           
รกัษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน 
 

กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

• ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ์เลขประจ าตัว               
ผูเ้สียภาษี หมายเลขหนงัสือเดินทางหรือเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพศ อาย ุสญัชาติ อาชีพ 

• ข้อมูลเก่ียวกับการถือหลักทรัพย์ของบริษัท  เช่น จ านวนหุ้นท่ีถือครอง การโอนหุ้น การรบัโอนหุ้น รวมถึง                
ผูร้บัมรดก ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้อย่างถกูกฎหมาย 

• ข้อมูลเก่ียวกับผู้ร ับมอบฉันทะเพื่ อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น ชื่อ ท่ีอยู่  บัตรประจ าตัวประชาชน               
หมายเลขโทรศพัท ์

• ขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก ซึ่งผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ไวเ้พื่อรบัเงินปันผล 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชส้ิทธิต่างๆ ในฐานะผูถื้อหุน้ตามกฎหมายในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
 

กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล บริษัทอำจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนนิติบุคคลดังต่อไปนี ้

• ขอ้มลูของกรรมการท่ีปรากฏในหนังสือรบัรองบริษัท บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ หรือ เอกสารเก่ียวกับนิติบุคคลอื่นใด
ท่ีมีขอ้มลูส่วนบคุคลของผูแ้ทนนิติบคุคล 

• ข้อมูลอื่นใดท่ีบริษัทรอ้งขอจากผู้แทนนิติบุคคลของท่าน  หรือจากท่าน เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการประชุม               
แทนนิติบคุคล หรือการด าเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง ตามทีบ่ริษัทไดแ้จง้หรือรอ้งขอไปยงัท่าน 

 



 
 

 

ในกรณีท่ีท่านไดใ้หข้อ้มลูส่วนบคุคลเก่ียวกบับุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านรบัทราบและรบัรองว่าไดแ้จง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงวตัถุประสงคข์องค าประกาศฉบบันีแ้ก่บุคคลดงักล่าว พรอ้มทัง้ไดร้บัความยินยอมจากบุคคลนัน้ๆ แลว้
ในการเปิดเผยขอ้มลูแก่บริษัท 

ทั้งนี้บริษัทฯ  ไม่มีควำมประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ  เชื้อชำติ  ศำสนำ หมู่ โลหิต                      
หรือข้อมูลอื่นใด นอกเหนือไปจำกข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้แล้วข้ำงต้น ถึงแม้ว่ำข้อมูลดังกล่ำว จะปรำกฏอยู่บน 
บัตรประจ ำตัวประชำชน ทะเบียนบ้ำน หรือเอกสำรอื่นใดทีท่่ำนได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อบริษัท 
 
 
3.  วิธีกำรทีบ่ริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
      บริษัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี ้

3.1  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น  รวมถึงผู้ร ับมอบอ านาจหรือผู้ร ับมอบฉันทะ  เมื่อท่านจองซือ้                
เป็นผูถื้อหุน้ โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากท่านโดยตรง  

3.2  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการและผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  โดยจะเก็บข้อมูล                  
ส่วนบคุคลจากท่านโดยตรง รวมทัง้ จากหน่วยงานของรฐั หน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 

3.3  เมื่อท่านติดต่อบริษัทเพื่อขอขอ้มูล  หรือสอบถามเรื่องใดๆ ต่อบริษัท หรือใชส้ิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ
ภายใตก้ฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4  เมื่อท่านเขา้ร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท บริษัทอาจมีการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม โดยขอความยินยอม           
จากท่านเป็นกรณีไป 

3.5  บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีข้อมูลอ่อนไหวตาม ท่ี                         
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อด าเนินการเก่ียวกับ      
กิจกรรมที่ท่านเขา้รว่มประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ทัง้นี ้บริษัทจะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านเป็นรายกรณีไป
และจะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสดุในการจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน 

 
4.  วัตถุประสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำย ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
     บริษัทประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงค ์และภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี ้
 

ฐานทางกฎหมาย การใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

1. ฐานสญัญา (Contract) 
 

เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท  หรือเพื่อใช ้               
ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

2. ฐานหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือของหน่วยงานของรฐัท่ีก ากับดแูลบริษัท เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.), ส  านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.)  
และหน่วยงานของรฐัอื่นๆ 

3. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายต่างๆ ท่ีบริษัทตอ้งปฏิบตัิตาม 

4. ฐานภารกิจของรฐั เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะภายใต้



 
 

 

(Public Task) อ านาจรฐั 

5. ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต
(Vital Interest) 

เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

6. ฐ า น จ ด ห ม า ย เห ตุ /วิ จั ย /
ส ถิ ติ (Historical Document, 
Research or    Statistics) 

เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคเ์ก่ียวกับการศึกษาวิจยัหรือสถิติซึ่งไดจ้ัดใหม้ีมาตรการปกป้อง
ท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

7. ฐานความยินยอม (Consent) ความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไว้กับบริษัท  เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิง              
ฐานทางกฎหมายตามกรณีท่ีระบุข้างต้น  หรือตามกรณีท่ีระบุในตารางล่างนี้ ทั้งนี ้           
หากบริษัทขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน  ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ               
บริษั ทจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ าวตามวัตถุป ระสงค์ ท่ี ได้แจ้ง                         
และท่ีได้รับความยินยอมจากท่าน  และบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ               
ท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ในกรณีท่ีบริษัทสามารถท าไดต้ามกฎหมาย
หรือโดยไดร้บัความยินยอมอย่างชดัแจง้จากท่านแลว้ 

 
วัตถุประสงค ์ ฐำนทำงกฎหมำย 

(ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มก่อตั้ง การเพิ่ม
ทุน  ลดทุน  การปรับโครงสร้างกิจการ  การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน )                  
การประชุมผู้ถือหุ้น การสรรหาและเป็นกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  การจัดการเก่ียวกับสิทธิ และหน้าท่ีของผู้ถือหุ้นหรือ  การจ่ายเงินปันผล             
การจัดท าบัญชีและรายงานการตรวจสอบเอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสาร
หรือหนงัสือต่างๆ รวมถึงหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างๆของการเป็น บริษัทจ ากดั 

• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

(ข) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหาร
จัดการบริษัท  การบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม  การรักษาความปลอดภัย                
การจัดกิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น          
หรือกรรมการ รวมถึงเพื่อใชส้ิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย 

• ฐานป ระ โยชน์อัน ชอบ ธรรม 
(Legitimate Interest) 

(ค) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต  และทรพัยส์ิน และดูแลความสงบเรียบรอ้ย 
การรกัษาความปลอดภยั ในชีวิตรา่งกายของบคุคลและทรพัยส์ินของบริษัท 

• ฐานป ระ โยชน์อัน ชอบ ธรรม 
(Legitimate Interest) 

(ง) เพื่อจดัท าประกนัภยัความรบัผิดส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร (D&O) • ฐานป ระ โยชน์อัน ชอบ ธรรม 
(Legitimate Interest) 

เวน้แต่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึง กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะอนุญาตใหก้ระท าเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน  หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวส าหรับท่านฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค ์                               
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้
 
5.  กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 



 
 

 

      ในการด าเนินการตามวัตถุประสงคต์่าง ๆ ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามท่ี                   
ระบดุา้นล่างนีโ้ดยบริษัทจะด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

5.1 บุคคลและนิติบุคคลอื่น (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามท่ีระบุไวใ้นค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวนี ้เช่น  หน่วยงานรฐั (กระทรวงพาณิชย์, ศาลหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินคดี , ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมสรรพากร) ผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง                   
เช่น ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการประชุม, สถาบนัการเงิน, พนัธมิตรและคู่คา้, ท่ีปรกึษา, ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ และ
บุคคลอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามวัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามทีร่ะบไุวใ้นค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวันี ้

5.2 บุคคลอื่นใดท่ีท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                           
แก่บุคคลท่ีสามท่ีเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท  จะด าเนินการภายใต้มาตรฐานความมั่ นคงปลอดภัย               
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะไม่อนญุาตใหบุ้คคลท่ีสามดงักล่าวใชข้อ้มลูเพื่อประโยชนข์องตนเอง บริษัทอนญุาต
ใหบ้คุคลที่สามดงักล่าวใชข้อ้มลูเท่าท่ีจ าเป็นอย่างเฉพาะเจาะจงและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิของบริษัทเท่านัน้ 

 
6. กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 

6.1  บริษั ทอาจส่ งหรือ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริษั ท ใน เครือหรือบุคคลอื่ นในต่ างประ เทศ                                  
ในกรณีท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระท าตามสญัญาระหว่างบริษัทกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชนข์องท่าน หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา  
หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 

6.2  บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิรฟ์เวอร์ หรือ คลาวด์ ท่ีให้บริการโดยบุคคลอื่น  และอาจใช้
โปรแกรมหรือแอปพลิ เคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ส  าเร็จรูปและรูปแบบ                        
ของการใหบ้ริการแพลตฟอรม์ส าเร็จรูป ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  แต่บริษัทจะไม่อนุญาตให้
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะก าหนดใหบุ้คคลอื่นเหล่านั้น จะต้องมีมาตรการ
คุม้ครองความมั่นคงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

6.3  ในกรณีท่ีมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง          
ขอ้มลูส่วนบุคคลและใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อท าใหม้ั่นใจไดว่้าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน จะไดร้บัการคุม้ครอง
และท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย  รวมถึงบริษัทจะก าหนด                     
ให้ผู้ท่ีได้รบัข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว               
เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก   
อ านาจโดยมิชอบ 

 
7.  กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบคุคล 

7.1  บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามประเภทขอ้มลูส่วนบคุคล
แต่ละประเภท  เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ ้น  ในกรณี ท่ีไม่สามารถ                      



 
 

 

ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัด เจน  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล ไว้ตามระยะเวลา                                  
ท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (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 าข อของท่านเสร็จสิน้แล้ว             
อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นส าหรบับันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิก                  
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
บุคคลท่ีได้รับอนุญ าตเท่านั้น ท่ี เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรม                          
เก่ียวกบัความส าคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

8.2  บริษัทจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  เพื่อป้องกันการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ และจะจัดใหม้ีการทบทวน
มาตรการดั งกล่ าว เมื่ อมี ค วามจ า เป็ นหรือ เมื่ อ เทค โน โลยี เป ลี่ ยน แปล งไป เพื่ อ ให้มี ป ระสิ ท ธิภ าพ                                                 
ในการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

 
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                    
รวมทัง้ ลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของบริษัทหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล  

 
ทั้งนีบ้ริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีบริษัท

ไดร้บัค ารอ้งขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด ลกูคา้สามารถใช้
สิทธิตามกฎหมายไดโ้ดย คลิกท่ีน่ี หรือไปท่ี https://www.anlene.com/th/th/about-us/privacy-policy.html (โดยจะเร่ิมใช้สิทธิ
ได้เมื่อ กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) เท่าท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้
บงัคบัอนญุาต บริษัทอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีสมเหตสุมผลส าหรบัการด าเนินการเก่ียวกบัค ารอ้งขอใชส้ิทธิขา้งตน้ 
 
10. กำรใช้คุกกี ้

บริษัทมีการใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ตามที่ก าหนดไวต้าม นโยบำยกำรใช้คุกกี ้
 
11. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรถอนควำมยินยอม 

11.1  ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะ             
ถอนความยินยอมของท่าน ท่ีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา  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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