
 
 

 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวส ำหรับพนักงำน และผู้ฝึกงำน 
(Privacy Notice for Employee and Trainee) 

 
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส  (ประเทศไทย) จ ากัด  เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและมีความรับผิดชอบ                                

ในการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ฝึกงาน (รวมเรียกว่า “ท่าน) จึงไดจ้ัดท าค าประกาศ
เก่ียวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนีข้ึน้มาเพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูฝึ้กงาน                 
ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. บทนิยำม 

1.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 “พนักงำน” หมายถึง บุคคลที่บริษัทรบัเขา้ท างานและได้รบัค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นไม่ว่าจะ
เรียกชื่ออย่างไรจากบริษัทฯ เพื่อตอบแทนการท างานให ้ภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน” 

1.3 “ผู้ฝึกงำน” หมายถึง ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกหัดงานกับบริษัท  เพื่อให้มีความรูใ้นงานต่างๆ  โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนใดๆจากบริษัท ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน” 

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

1.5 “คณะกรรมกำร” หมายถึง คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มแต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

1.7 “ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีควำมอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่นขอ้มลูบคุคลเก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ 
ศาสนาหรือ ปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน 
ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพ  หรือข้อมูลอื่นใดซึ่ง  กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน                      
ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด  รวมไปถึงฉบับปรับปรุงแก้ไขตามท่ีจะมีการแก้ไข               
เป็นคราวๆ ในอนาคต 

1.8 “กำรประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ กับขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าดว้ยวิธีการอัตโนมตัิหรือไม่ก็ตาม 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 

2.1 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงานโดยตรงมายังบริษัทหรือผ่านบุคคลภายนอก เพื่อให้บริษัทพิจารณารบัเขา้เป็น
พนกังาน บริษัทจะเก็บรวบรวม ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อน ามาประมวลผลอนั ไดแ้ก ่

2.1.1 ข้อมูลตำมทีก่ ำหนดไว้ในใบสมัคร 



 
 

 

(ก) ข้อมูลตามเอกสาร ท่ีท่านส่งมอบให้แก่บริษัท  เช่น  Resume, Curriculum Vitae (CV) จดหมาย      
สมคัรงาน ใบสมคัรงาน รายละเอียดของบคุคลที่อา้งถึง ความเห็นประกอบการสรรหาพนกังาน 

(ข) ขอ้มลูเก่ียวกับตวัของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด น า้หนัก ส่วนสงู เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง  กรุ๊ปเลือด  สัญชาติ  ศาสนา  สถานะภาพสมรส  รายละเอียด                      
ของผูท่ี้บริษัทสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

(ค) ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ  และคุณสมบัติอื่นๆ ของท่าน                 
เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม                
ผลการศึกษา  ผลการทดสอบ  ภาระทางการทหาร  ความสามารถในการขับขี่ ยานพาหนะ                           
สิทธิในการท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณสมบัติดา้นวิชาชีพ  ความสามารถทางดา้นภาษา 
และความสามารถอื่นๆ ขอ้มลูจากการอา้งอิงที่ท่านไดใ้หแ้ก่บริษัท 

(ง) ข้อมูลเกียวกับประสบการณ์ท างาน  การฝึกงาน  และข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงานในอดีต  เช่น                  
ต  าแหน่งงาน รายละเอียดของนายจา้ง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีไดร้บั 

(จ) ขอ้มลูในการติดต่อกบัท่าน เช่น ท่ีอยู่ อีเมล ์หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูโซเชียลมีเดีย 
(ฉ) ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน  เช่น ท่านสามารถ

ปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัไดห้รือไม่ พืน้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบตัิงาน 
(ช) ขอ้มูลเก่ียวกับสมาชิกในครอบครวัหรือผู้อยู่ในความดูแลของท่าน  บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เช่น                 

ชื่อ นามสกลุ อาย ุวนัเดือนปีเกิด เพศ อาชีพ หมายเลขโทรศพัท ์สถานะการศกึษาของบตุร 
(ซ) รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว 

 
2.1.2 ข้อมูลจำกกำรท ำแบบทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงำนและบุคลิกภำพของท่ำน เช่น 

บคุลิกภาพ ลกัษณะนิสยัพฤติกรรม ทศันคติ ความถนัด ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้  า ความสามารถในการท างานร่วมกับผูอ้ื่น                
ความฉลาดทางอารมณ์  ค่านิยมลักษณะเฉพาะ  ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์ของบริษัทในระหว่างท่ีท่าน           
เขา้รว่มกิจกรรมกบับริษัท 

2.1.3 ข้อมูลที่รวบรวมจำกท่ำน เช่น ข้อมูลท่ีท่านระบุหรือให้ไว้แก่บริษัท  ข้อมูลท่ีท่านแจ้งแก่บริษัท            
ในระหว่าง การสมัภาษณง์าน ขอ้มลูของท่านจากการท าแบบทดสอบต่าง ๆ ขอ้มลูการเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ 

2.1.4 ข้อมูลที่ท่ำนเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่ำนระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม 
และบริการต่างๆของบริษัท 

2.1.5 ส ำเนำเอกสำรที่สำมำรถใช้เพ่ือระบุตัวตนของท่ำน เช่น ส าเนาเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐ          
ออกให้ เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล  ใบส าคัญ                  
การเกณฑท์หาร ใบอนุญาตขบัขี่ หนังสือเดินทาง บตัรขา้ราชการรวมถึงส าเนาเอกสารท่ีเอกชนออกให้ เช่น ประกาศนียบตัร 
ปริญญาบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรบัรองเงินเดือน 

 

2.2 ในกรณีที่ท่านเป็นผูฝึ้กงาน บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อน าผลมาประมวล อนัไดแ้ก่ 
ข้อมูลอื่นๆที่จ ำเป็นต่อกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำนหรือผู้ฝึกงำน การปฏิบัติตามข้อตกลง         
การฝึกงาน สวสัดิการ การวิเคราะหแ์ละการบรหิารของบรษิัทและการปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ  

     



 
 

 

2.3 ในกรณี ท่ีท่านเข้าเป็นพนักงาน  นอกจากข้อมูลตามท่ีถูกระบุไว้ใน  ข้อ  2.1 และ2.2 (แล้วแต่กรณี ) บริษัท                       
จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน อนัไดแ้ก่ 

2.3.1 รำยละเอียดกำรท ำงำนขั้นพื้นฐำน เช่น รหัสพนักงาน ต าแหน่งงาน รายละเอียดของงาน             
สายการบงัคบับญัชา ชั่วโมงการท างาน เงื่อนไขการจา้งงาน 

2.3.2 ข้อมูลท่ัวไปที่เก็บรวบรวมจำกกำรปฏิบัติงำน  เช่น ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังและควบคุม                 
การเขา้-ออกอาคาร และสถานท่ี กล้องวงจรปิด เทปบันทึกและการบันทึกข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์ อีเมล ์
และการบันทึกข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต  ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการท างานของท่านกับบริษัท                        
เท่าท่ีไม่ขดักบักฎหมาย ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์

2.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่ำจ้ำง เช่น รายละเอียดการจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น          
ของท่าน บัญชีธนาคาร ประกันสังคม ข้อมูลเก่ียวกับการเกษียณอายุ/บ านาญ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ขอ้มลูทางภาษี และขอ้มลูของบคุคลภายนอกผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์

2.3.4 ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภำพของกำรท ำงำน รวมถึง การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผลประเมิน 
ความพึงพอใจประวัติการฝึกอบรม  ข้อมูลเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับการท างานหรือการร้องทุกข์              
ประวัติวันหยุด พักผ่อนประจ าปี ประวัติการลาทุกประเภทหรือการขาดงาน  หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ          
การท างานในสถาน ประกอบการและความปลอดภยั รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง 

2.3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ท่ำนให้ไว้แก่บริษัท เช่น ผูต้ิดต่อ ผูอ้า้งอิง สมาชิกของบุคคล  
ในครอบครัว ผู้ค  ้าประกัน เพื่อวัตถุประสงค์เข้าติดต่อในกรณีฉุกเฉิน  หรือเพื่อจัดการผลประโยชน ์              
ท่ีท่านมีสิทธิไดร้บั หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาท่านรบัทราบและยืนยันว่าไดแ้จง้ค าประกาศ    
ฉบบันีแ้ก่บคุคลดงักล่าวทราบแลว้ 

2.3.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว  เช่น  ข้อมูลสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  บริษัท                         
จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหวดงักล่าวต่อเมื่อท่านไดผ้่านการสมัภาษณง์านแลว้ 
 

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีควำมอ่อนไหว 

ในบางกรณี บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว  (Sensitive Personal Data) เช่น 
ประวัติสุขภาพ เพื่อการซือ้ หรือ ใชผ้ลิตภัณฑ์ของบริษัท กล่าวคือ ขอ้มูลดังกล่าวจ าเป็นต่อการพิจารณาขายสินคา้ประเภทนม 
ตลอดจนการให้บริการและการจ่ายค่าเสียหาย หรือเพื่อการด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หากพนักงาน และผู้ฝึกงาน              
ไม่ยินยอมใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวดังกล่าว  บริษัทจะไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าหรือการจัดสวัสดิการ              
ท่ีเก่ียวขอ้งใหท่้านได ้

 

3. วิธีกำรทีบ่ริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน  และในบางกรณีบริษัทอาจจ าต้องเก็บรวบรวม               
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากแหล่งอื่น หรือบคุคลอื่น เช่น บคุคลที่แนะน าท่านใหก้บับริษัท บริษัทจดัหางาน โรงพยาบาล หน่วยงาน
ของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 
 

4. วัตถุประสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำย ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บรษิัทประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 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 

(Public Task) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะภายใต้
อ านาจรฐั 

5. ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต
(Vital Interest) 

เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

6. ฐานจดหมายเหต/ุวิจยั/สถิติ 
(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) เพื่อพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ก่อนรบัเขา้เป็นพนักงาน
หรือผู้ฝึกงานของบริษัท และการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน การประเมิน            
ใบสมคัรเพื่อประเมินต าแหน่งงานอื่นๆ 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(ข) เพื่อปฏิบตัิตามสิทธิและหนา้ท่ีภายใตส้ญัญาจา้งแรงงานและสญัญาฝึกงาน • ฐานสญัญา (Contract) 
(ค) เพื่อการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจา้งงานหรือบรรจุเขา้เป็นพนักงาน เช่น 

การตรวจรา่งกายก่อนเขา้ท างาน การท าสญัญาค า้ประกนั 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(ง) เพื่อบริหารจัดการการท างาน  (ท่ีไม่ใช่การเก็บFingerprint )เช่น การบันทึกเวลา
ท างานการวัด/ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การปรับเลื่อนต าแหน่ง ,การบริหาร
จดัการทรพัยากรบคุคล ,การวางแผนก าลงัคน การโอนยา้ยงาน การมอบหมายงาน 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(จ) เพื่อบริหารจัดการสวัสดิการให้แก่ท่านและ /หรือบุคคลภายนอก  (ถ้ามี) เช่น              
การตรวจร่างกายประจ าปี การประกนัภยัและการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน เงินกู้

• ฐานสญัญา (Contract) 



 
 

 

สวัสดิการ และยังรวมไปถึง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผนค่าตอบแทน ข้อเสนอ              
ในอนาคต  รางวัลบัญชีค่าตอบแทน  กองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ  การประเมิน                       
ผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินใบสมัคร
งานส าหรบัโอกาสในงานใหม่ 

(ฉ) เพื่อการเขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพและความสามารถในการท างาน  
เช่น การอบรมสมัมนาทัง้ภายในภายนอก 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(ช) เพื่ อตรวจสอบและดูแลความสงบ เรียบร้อย  การรักษาความปลอดภัย                       
ในชีวิตรา่งกายของบคุคล และทรพัยส์ินของบริษัท 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม  
(Legitimate Interest) 

(ซ) เพื่อการท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล  และการท าวิจัยสถิติเก่ียวกับการจ้างงาน            
การวัด /ประเมินผล  หรือกระบวนการท่ีคล้ายคลึงท่ี เก่ียวกับการจ้างงาน                    
และการฝึกงาน  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษั ท  ซึ่ งรวมไปถึ ง                        
การท าแบบส ารวจสถิติของรัฐบาล  หรือการตอบแบบฟอรม์ค ารอ้งใด ๆ ของรัฐ         
และภาคเอกชน โดยบริษัทจะด าเนินใหข้อ้มลูดงักล่าว Anonymize 

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

(ฌ) เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด หรือนโยบายของบริษัทท่ียึดถือปฏิบัติ 
เช่นขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างาน ประกาศ ค าสั่ง บริษัท ระเบียบและแนวทางปฏิบตัิ 
เป็นตน้ 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(ญ) เพื่อการตรวจสอบและสืบสวนข้อรอ้งเรียนเก่ียวกับความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม  
การกระท าความผิดทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสืบสวน
ภายใน หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรฐัท่ีมีอ านาจ  การใช้สิทธิเรียกรอ้ง
ตามกฎหมายการยกขึน้ ต่อสูเ้พื่อปกป้องสิทธิ 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ฎ) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ซึ่ง
ก าหนดขึน้โดยหน่วยงานก ากับดูแลของรฐั หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบังคับใชก้ฎหมาย 
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม 
เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  กรมสรรพากร ส านักงาน
ประกนัสงัคม การขึน้ทะเบียนผูป้ระกนัตน 

• ฐานหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

(ฏ) เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปรบัโครงสรา้งองคก์รของบริษัท  และเพื่อการท าธุรกรรม
ของบริษัท 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม  
(Legitimate Interest) 

 

เวน้แต่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึง กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะอนุญาตใหก้ระท าเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน  หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวส าหรับท่านฉบับนี้หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค ์                 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้

 

5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 



 
 

 

ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์า้งตน้ บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านใหแ้ก่บคุคลภายนอก ดงันี ้
5.1 บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัท (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการหรือเพื่อกิจกรรมอื่นใดของพนักงาน  เช่น 

จดัหาท่ีจอดรถ จดักิจกรรมกีฬาการเขา้รว่มพิธีทางศาสนา เป็นตน้ 
5.2 ท่ีปรกึษาภายในหรือภายนอก ผูเ้ชี่ยวชาญ หรือท่ีปรกึษาอื่นใดของบริษัทในเครือ 
5.3 ผูใ้หบ้ริการใดๆ ซึ่งเป็นคู่สญัญาฝ่ายท่ีสาม ซึ่งบริษัทติดต่อเพื่อจัดท าสวสัดิการหรือจัดท ากิจกรรมใดๆ  แก่พนักงาน 

เช่น การส่งขอ้มลูพนักงานเพื่อตรวจสุขภาพประจ าปีหรือการฉีดวคัซีนใหแ้ก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือ
ตวัแทนผูใ้หบ้ริการใด ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขา้งตน้ เช่น ผูส้รรหาบคุลากร 
ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร  ผู้ให้บริการสนับสนุน และ/หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท หรือโปรแกรมท่ีช่วยในการสรรหาบุคลากร ระบบบญัชี ค่าตอบแทน ผลประโยชน ์และระบบ
ของฝ่ายทรพัยากรบคุคลอื่น ๆ 

5.4 หน่วยงานของรฐั หรือเจา้หนา้ท่ีของรฐั ท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดแูลตามกฎหมาย 
5.5 ผูร้บัโอนหรือผูส้ืบทอดในส่วนใดๆ ของบริษัทหรือผูท่ี้อาจเป็นในอนาคต หรือในบริบทของการปรบัโครงสรา้งองคก์ร  

ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการซือ้ หรือขายกิจการหรือการเสนอซือ้ หรือขายกิจการ 
5.6 บริษัทหรือผูจ้ดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงคท่ี์กล่าวมาแลว้ขา้งตนั 
5.7 บคุคลอื่นใดท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมโดยชัดแจง้หรือโดยปริยาย 
 

6. กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 

6.1  บริษัทอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศ ในกรณีท่ีจ าเป็น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคล                         
หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญา                 
หรือเพื่อป้องกัน หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 

6.2  บริษั ทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิ ว เตอร์  เซิ ร ์ฟ เวอร์ หรือ  คลาวด์  ท่ี ให้บริการโดยบุคคลอื่ น                                    
และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิ เคชันของบุคคลอื่น  ในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ส  าเร็จรูป                            
และรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอรม์ส าเร็จรูป ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  แต่บริษัทจะ                    
ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้  และจะก าหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้น                       
ตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมั่นคงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

6.3  ในกรณีท่ีมีการส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล และใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครอง                
และท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย  รวมถึง บริษัทจะก าหนด                    
ให้ผู้ท่ีได้รบัข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว                  
เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก    
อ านาจโดยมิชอบ 

 

7. กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 



 
 

 

7.1 บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามประเภทขอ้มลูส่วนบคุคล
แต่ละประเภท และสถานะของท่านท่ีระบุไวด้้านล่าง เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรกัษา               
ท่ีนานขึน้ ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูไว้
ตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

7.1.1 พนักงำน 
บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูตามวตัถปุระสงคแ์ต่สงูสดุ ไม่เกิน 10 ปี 

7.1.2 ผู้ฝึกงำน 
บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูตามวตัถปุระสงคแ์ต่สงูสดุ ไม่เกิน 1 ปี 

 
7.2 กรณีผูฝึ้กงาน บริษัทอาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวห้ลงัเสร็จสิน้ การพิจารณาความเหมาะสมของท่าน

ในต าแหน่งนัน้ เพื่อใชใ้นการพิจารณาและติดต่อกับท่านในกรณีท่ีมีต  าแหน่งงานอื่น ท่ีบริษัทเห็นว่าอาจเหมาะสม
กับท่าน ในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าเป็นพนักงาน  หรือเข้าฝึกงาน                      
และหากท่านไม่ตอ้งการใหบ้ริษัทเก็บขอ้มลูไว ้เพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งงานอื่น ท่านสามารถติดต่อบริษัท
ไดต้ามช่องทางที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

7.3 กรณีท่ีบริษัทใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน  บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวจนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทด าเนินการตามค าขอของท่านเสรจ็สิน้แลว้ อย่างไรก็ดี
บริษัทจะยงัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นส าหรบัการบนัทึกเป็นประวตัิว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม  
เพื่อใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองต่อค าขอของท่านในอนาคตได ้

7.4 บริษัทจัดใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บ
รกัษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

 
8. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน  ท่านมีสิทธิ                    
ท่ีจะถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา  ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบ                
ต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

8.2 หากท่านถอนความยินยอมท่ีได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิ เสธไม่ ให้ข้อมูลบางอย่าง  อาจส่งผลให้บริษั ท                           
ไม่สามารถด าเนินการเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทัง้หมดตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด ้

8.3 ในกรณี ท่ีบริษัทจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่น  ท่านรับรองว่าท่านมีอ านาจกระท าการแทน               
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และในการให้ความยินยอมแก่บริษัท                 
ในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

9. สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิด าเนินการเก่ียวกับขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านดงัต่อไปนี ้
9.1 ถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บับริษัทในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
9.2 ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอใหเ้ปิดเผยท่ีมาของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 



 
 

 

9.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด                
ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น 

9.4 คดัคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่าน 
9.5 ลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได ้ (anonymization) 
9.6 ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
9.7 แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
9.8 รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ในกรณี ท่ีบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล                  

รวมทั้ง ลูกจ้างหรือผู้ร ับจ้างของบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

 

ทั้งนีบ้ริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่านโดยเร็วภายใน  30 วันนับแต่วนัท่ีบริษัท
ไดร้บัค ารอ้งขอดงักล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย  คลิกท่ี น่ี  หรือไป ท่ี  https://www.anlene.com/th/th/about-us/privacy-
policy.html (โดยจะเร่ิมใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) 
เท่าท่ีกฎหมายและกฎระเบียบ   ท่ีใช้บังคับอนุญาต บริษัทอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผลส าหรบัการด าเนินการ
เก่ียวกบัค ารอ้งขอใชส้ิทธิขา้งตน้ 
 

10. กำรใช้คุกกี ้
บริษัทมีการใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ตามที่ก าหนดไวต้าม นโยบำยกำรใช้คุกกี ้
 

11. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรถอนควำมยินยอม 
11.1  ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน  ท่านมีสิทธิท่ีจะถอน

ความยินยอมของท่านท่ีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา  ซึ่งการถอนความยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

11.2  หากท่านถอนความยินยอมท่ีได้ใหไ้วก้ับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง  อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทัง้หมดตามท่ีระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด ้

11.3  หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือ ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ก่อนการใหค้วามยินยอมโปรดแจ้ง
รายละเอียดผูใ้ชอ้  านาจปกครองใหบ้ริษัททราบ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถด าเนินการขอความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองดว้ย 

 
12. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำประกำศฉบับนี ้

ค าประกาศฉบับนีอ้าจมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของค าประกาศฉบับนีบ้ริษัทจะแจ้งการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง  การปรบัปรุง          
หรือการปรบัเปลี่ยนนโยบายใหท่้านทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบค าประกาศนีไ้ดท่ี้ https://www.anlene.com/th/th/about-
us/privacy-policy.html 

 



 
 

 

13. ช่องทำงกำรติดต่อ 
หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเนือ้หาส่วนใด ๆ ในค าประกาศคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีห้รือตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับ

แนวทางปฏิบัติของบริษัทเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตอ้งการใชส้ิทธิเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
กรุณาติดต่อบริษัท 

 
รำยละเอียดของบริษัทฯ 
ชื่อ: เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (DPO) 
ท่ีอยู่: บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 99/1 อาคารบีเจซี 2 ชัน้ 12 ซอยแสงจันทร-์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 

 
 

 
 


