
 
 

 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวส ำหรับลูกค้ำ (Privacy Notice for Customers) 
 

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  “ท่ำน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ท่ีมีความประสงค์ซื ้อสินค้าหรือบริการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ                   

ของบริษัท หรือ ผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท เพื่อเสนอขายผลิตภณัฑข์องบริษัท 
1.3  “กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562 และ

กฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง และใหห้มายรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต 
1.4  “คณะกรรมกำร” หมายถึง คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.5  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง           

หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.6  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562 เช่น ข้อมูลบุคคลเก่ียวกับเชื ้อชาติ  เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง               
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม  ข้อมูลสุขภาพ  ความพิการ                    
ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล                
ในท านองเดียวกัน ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด  รวมไปถึงฉบับปรับปรุงแก้ไข                  
ตามที่จะมีการแกไ้ขเป็นคราวๆ ในอนาคต 

1.7  “กำรประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ กับขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าดว้ยวิธีการอตัโนมตัิ หรือไม่ก็ตาม 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 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับท่านเป็นการทั่ วไป เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน วันเกิด อาย ุ
อาชีพ  เพศ สถานภาพทางการสมรส  รูปถ่าย  หมายเลขโทรศัพท์บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี                                
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ท่ีอยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ เลขท่ีหนังสือเดินทาง อีเมล เสียงสนทนา และรายละเอียด
ขอ้มลูติดต่ออื่นๆ 



 
 

 

• ขอ้มูลเก่ียวกับการท างานของท่าน เช่น รายได ้แหล่งท่ีมาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร ขอ้มูลเก่ียวกับภาษี 
รายละเอียดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเก่ียวกับเงินกู้ ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุน 
รายละเอียดเก่ียวกบับตัรเครดิต และรายละเอียดหรือขอ้มลูเก่ียวกบัการช าระเงินอื่นๆ 

• รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ              
ท่ีท่านเคยซือ้จากบริษัท หรือผูป้ระกอบธุรกิจอื่นๆ ประเภทเดียวกนักบับริษัท เช่น นม อาหารเสริม 

• สถานะทางกฎหมาย เช่น สถานะเก่ียวกับการฟอกเงิน สถานะเก่ียวกับการสนับสนุนเงินแก่การก่อการรา้ย 
ภาวะลม้ละลาย สถานะตามกฎหมายสหรฐัอเมริกาว่าดว้ยการป้องกันมิใหบุ้คคลธรรมดา  และนิติบุคคลท่ีมี
สถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FACTA) และกฎหมาย
อื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ขอ้มลูทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบคุคล ลกัษณะการใชง้านท่ีท่านชอบ เมื่อท่านใชเ้ว็บไซต ์แอปพลิเคชั่นของ
บริษัท และอาจรวมถึงแพลตฟอรม์สื่อสังคมออนไลนข์องผูใ้ห้บริการอื่น  เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของท่าน               
ท่ีใช้บนแพลตฟอรม์สื่อสังคมออนไลน์ IP Address คุกกี้ (cookies) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร  ์               
การตั้งค่าเขตเวลา  ประเภทของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม  ข้อมูลผู้ใช ้                  
(user profile) ข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์  ซึ่งรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ข้อมูลเครือข่ายไรส้าย                   
และขอ้มลูเครือข่ายทั่วไป 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อบริษัทในการด าเนินการเพื่อใหบ้ริการแก่ท่าน ในกรณีท่ี
บริษัทไม่สามารถประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลได ้บริษัทจะไม่สามารถขายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ท่านได ้

 
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีควำมอ่อนไหว 

ในบางกรณี บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) 
เช่น ประวัติสขุภาพ เพื่อการซือ้ หรือ ใชผ้ลิตภัณฑข์องบริษัท กล่าวคือ ขอ้มูลดังกล่าวจ าเป็นต่อการพิจารณาจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นม หรือ อาหารเสริม ตลอดจนการใหบ้ริการและการจ่ายค่าเสียหาย หรือเพื่อการด าเนินการตามกฎหมาย             
ท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านไม่ยินยอมใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถจ าหน่าย
หรือใหบ้ริการแก่ท่านได ้

 
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น 

ขอ้มูลนี ้ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครวั หรือผู้รบัประโยชน์ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด ท่ีท่านเปิดเผย               
ต่อบริษัท ในกรณีท่ีท่านได้ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านรบัทราบและรบัรองว่าไดแ้จง้นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  รวมถึงวัตถุประสงค์ของค าประกาศฉบับนี้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว พรอ้มทั้ง                        
ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลนัน้ ๆ แลว้ ในการเปิดเผยขอ้มลูแก่บริษัท 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีควำมประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชำติ ศำสนำ หมู่โลหิต หรือ
ข้อมูลอื่นใดนอกเหนือไปจำกข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้แล้วข้ำงต้น ถึงแม้ว่ำข้อมูลดังกล่ำวจะปรำกฏ                   
อยู่บนบัตรประจ ำตัวประชำชน ทะเบียนบ้ำน หรือเอกสำรอื่นใดทีท่่ำนได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อบริษัท 

 
3. วิธีกำรทีบ่ริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี ้



 
 

 

• เมื่อท่านไดแ้สดงเจตนาจะซือ้ และ/หรือ เมื่อท่านเขา้ถึง หรือใชเ้ว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น และ/หรือ บริการ
ต่างๆ ทางออนไลน์ บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  หรือทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท เรียกรวมกันว่า 
“ผลิตภณัฑ”์ หรือ “บริการ” 

• เมื่อท่านส่งเอกสารและใบเสนอราคาเพื่อซือ้ และหรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือเมื่อท่านใหข้อ้มูล 
ในขณะที่พิจารณาจะซือ้ หรือใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท 

• เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัท  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนังสือหรือวาจา  โดยไม่ค านึงว่าฝ่ายใด                    
จะเป็นผูต้ิดต่อฝ่ายนัน้ก่อนหรือไม่ก็ตาม 

• เมื่อท่านส่งค ารอ้งขอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงผลิตภณัฑท่ี์ท่านซือ้ หรือบริการท่ีท่านใช ้หรือค ารอ้งขอ
อื่นใด เก่ียวกับผลิตภณัฑท่ี์ซือ้ หรือบริการท่ีใช ้รวมถึงการส่งแบบฟอรม์และเอกสารเก่ียวกับการขอรบับริการ    
ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษัท 

• เมื่อท่านติดต่อกับบุคลากร เจา้หนา้ท่ีบริการท่าน พนักงานขาย นายหน้า คนกลางประกันภัย ผูร้บัจา้ง คู่ค้า         
ผู้ให้บริการ ผู้ร ับมอบอ านาจ ผู้กระท าการแทน  หรือบุคคลอื่น  หรือหน่วยงานอื่น  ท่ีเก่ียวข้องของบริษัท                 
เรียกรวมกันว่า “บุคลำกรและคู่ค้ำของบริษัท” ผ่านทางเว็บไซต ์แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท ์
อีเมล ์การพบปะกนัโดยตรง การสมัภาษณ ์ขอ้ความสัน้ (SMS) โทรสาร ไปรษณีย ์หรือโดยวิธีการอื่นใด 

• เมื่ อบริษัทได้รับการแนะน าเก่ียวกับท่าน  หรือเมื่อบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  จากบุคลากร                  
และคู่คา้ของบริษัท 

• เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท  เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด  การประกวด การจับฉลาก            
ชิ งโชค  งานอี เว้นท์  หรือการแข่งขันต่ างๆ  ท่ี จัดขึ ้น โดยหรือ ในนามของบริษั ท  และ /หรือบุคลากร                               
และคู่คา้ของบริษัท 

• เมื่อบริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเก่ียวกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการไดร้บัขอ้มูล
จากการตรวจสอบจากแหล่งขอ้มลูท่ีเป็นสาธารณะ แหล่งขอ้มลูส่วนตัว หรือแหล่งขอ้มลูเชิงพาณิชย์ เว็บไซต ์
แหล่งขอ้มลูสื่อสงัคมออนไลน ์ผูใ้หบ้ริการ ขอ้มลู (data providers) แหล่งขอ้มลู ทางการแพทย ์สถานบริการ
สาธารณสุข โรงพยาบาล แพทย ์บุคลากรผูป้ระกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น สมาคมหรือสมาพันธ์ของธุรกิจ                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ ์ท่ีท่านซือ้ หรือบริการท่ีท่านใช ้ใบเสนอราคาส าหรบัผลิตภณัฑท่ี์ท่านซือ้ หรือบริการ          
ท่ีท่านใช ้การรอ้งเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ท่ีซือ้ หรือใชโ้ดยท่าน 
กล่าวคือ “แหล่งข้อมูลทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก” 

• เมื่อบริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลจากบุคคลภายนอกเก่ียวกบัท่าน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการก ากับดูแลในประการอื่ นๆ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่ีชอบด้วย
กฎหมาย เช่น บริษัทอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

• เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื ้นท่ีของบริษัท บริษัทอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ทั้งนี ้ 
บริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  โดยบริษัทจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่า                          
มีการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณพื ้นท่ีของบริษัท ทั้งนี ้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน                   
ของบคุคล 

 
4. วัตถุประสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำย ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
บริษัทประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงค ์และภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี ้



 
 

 

 
 

ฐานทางกฎหมาย การใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

1. ฐานสญัญา  
     (Contract)  

เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญากบับริษัท หรือเพื่อใชใ้น
การด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

2. ฐานหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือของหน่วยงานของรฐัท่ีก ากบัดแูลบริษัท เช่น 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานของรฐัอื่นๆ 

3. ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายต่างๆ ท่ีบริษัทตอ้งปฏิบตัิตาม 

4. ฐานภารกจิของรฐั 

(Public Task) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะ
ภายใตอ้ านาจรฐั 

5. ฐานประโยชนส์ าคญัต่อชีวติ
(Vital Interest) 

เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

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

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการ
ปกป้อง ท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

7. ฐานความยินยอม (Consent) ความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไวก้ับบริษัท เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออา้งอิง   
ฐานทางกฎหมายตามกรณี ท่ีระบุข้างต้น  หรือตามกรณีท่ีระบุในตารางล่างนี ้             
ทัง้นี ้หากบริษัทขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ใดๆ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้ง          
และท่ีไดร้บัความยินยอมจากท่าน และบริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ          
ท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว  ในกรณี ท่ีบริษัทสามารถท าได้ตาม
กฎหมายหรือโดยไดร้บัความยินยอมอย่างชัดแจง้จากท่านแลว้ 

 

วตัถปุระสงค ์ ฐานกฎหมาย 
(ก) เพ่ือปฏิบัติหน้ำทีต่ำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งท่ีมีผลใช้บังคับในปัจจุบันและท่ีจะมี   
การแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

(ข) เพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมด้ำนกำรซื้อขำยสินค้ำและ
กำรให้บริกำรตำมสัญญำบริกำร 

• เสนอ ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ด าเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการ และจัดการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
บริษัทใหแ้ก่ท่าน 

• ปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการ จัดการ ท าให้แล้วเสร็จ ซึ่งการ

• ฐานสญัญา (Contract) 



 
 

 

ใหบ้ริการ หรือผลิตภัณฑข์องบริษัท และการแนะน าผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเหมาะสมให้แก่ท่าน การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ
เก่ียวกับใบเสนอราคาซือ้สินคา้และ/หรือบริการ การจัดการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑท่ี์ท่านซือ้ การเก็บเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการ และเงิน
คา้งช าระจากท่าน การสืบสวน วิเคราะห ์ประมวลผล และการจ่าย
ค่าเสียหาย ทดแทน/ การจ่ายผลประโยชน์อันเกิดจากการใชส้ินค้า
และหรือบริการของท่าน ตลอดจนถึงการใชส้ิทธิใดๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิ
ในการรับช่วงสิทธิ  และสิทธิท่ี ได้รับช่วงมาด้วย  (ถ้ามี) รวมทั้ง          
แต่ไม่จ ากดัเฉพาะการประเมินความจ าเป็นทางการเงินของท่าน 

• ใหบ้ริการคอลเซ็นตอร ์(Call Center) การตรวจสอบและยืนยนัตวัตน
ของท่าน  เพื่อการพิจารณาด าเนินการตามค าร้องขอ  หรือ  ข้อ
สอบถามจากท่าน 

• บันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการ
ใหบ้ริการของบริษัท 

• จัดท าและด ารงไวซ้ึ่งความน่าเชื่อถือและโมเดลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเสี่ยง 

• ด าเนินขั้นตอนและด าเนินการตามค าสั่ง ใหม้ีการช าระเงิน ก าหนด
จ านวนหนีท่ี้ท่านคา้งช าระ หรือตอ้งช าระใหแ้ก่ท่าน เรียกเก็บเงินหรือ
ทวงถามยอดเงินใดๆ ท่ีท่านหรือบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผูใ้หห้ลักประกัน
หรือค ามั่นในการเขา้รบัภาระหนีส้ินท่ีตอ้งช าระของท่าน 

• การใช้สิทธิใดๆ ท่ีบริษัทอาจมีภายใต้สัญญาซือ้ขายหรือสัญญา
บริการของท่าน  ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ  (ถ้ามี) และ              
ใชส้ิทธิใดๆ ท่ีบริษัทอาจมีเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการท่ีบริษัท
จ าหน่ายใหก้บัท่าน 

• เพื่อสิทธิเรียกร้องต่างๆ  ท่ีท่านมี หรือท่ีบริษัทมีต่อท่าน  หรือโดย
ประการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน ในส่วนของผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ
ใดๆ ท่ีบริษัทได้จัดให้กับท่าน รวมทั้ง แต่ไม่จ ากัดถึง การเรียกรอ้ง 
ปกป้อง วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประมวลผล ประเมิน ก าหนดเจรจา 
แกไ้ข หรือยตุิสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าว 

(ค) เพ่ือกำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรภำยในเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริกำรของบริษัท ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
และ/หรือบริการใหม่ของบริษัท หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภณัฑแ์ละ/หรือ
บริการท่ีมีอยู่ของบริษัท ใหแ้ก่ท่านของบริษัท 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

(ง) เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรกับท่ำน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับ              
การจดัการและขอ้มลูอื่นๆ เก่ียวกับผลิตภณัฑห์รือบญัชีใดๆ ท่ีท่านอาจมี

• ฐานสญัญา (Contract) 



 
 

 

กั บ บ ริษั ท  การให้ ก า รสนั บ ส นุ นท าง เท ค นิ ค เก่ี ย วกั บ เว็บ ไซต ์                        
และแอปพลิเคชั่นของบริษัท หรือการสื่อสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ท่ีจะมีขึน้ต่อค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบันีใ้นอนาคต 

(จ) เพ่ือกำรวิเครำะห์และจัดท ำสถิติ ได้แก่ การท าวิจัยทางการตลาด                
การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง และการท าวิจัยเชิงสถิติ การรายงาน หรือ              
การประเมินผลใด ๆ ท่ีจัดท าขึน้โดยบริษัท บุคลากรและคู่คา้ของบริษัท 
หรือหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท 

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

(ฉ) เพ่ือกำรป้องกันกำรฉ้อโกง ไดแ้ก่ การสืบสวนหรือป้องกนัการกระท าท่ี
เก่ียวกับการฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และการกระท าผิดอื่นๆ              
ไม่ ว่าจะเป็นการกระท าผิดจริงหรือการกระท าท่ีสงสัย ว่าจะเป็น                      
การกระท าผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตรวจสอบกับบริษัทต่างๆ               
ใน ธุ รกิ จ ท่ี มี สิ น ค้ าแล ะบ ริก ารคล้ายคลึ งกั บ บ ริษั ท  ตลอดจน                            
เพื่อการติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

(ช) เพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงของบริษัท  กล่าวคือ  เพื่ อวัตถุประสงค ์              
ในการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รของบริษัท และเพื่อการท าธุรกรรมของ
บริษัท รวมถึงการซือ้ หรือขายธุรกิจไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงของบริษัท(ถา้มี) 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

(ซ) เพ่ือกำรให้บริกำรช่องทำงกำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
เพื่ อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนื ้อหาในเว็บไซต์  แอปพลิ เคชั่ น  หรือ
แพลตฟอร์มสื่ อสั งคมออนไลน์  หรือบริการอย่างใดอย่ างห น่ึ ง                
เป็นการเฉพาะ โดยบริษัทอาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต ์
แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห ์           
การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น  หรือแพลตฟอรม์สื่อสังคมออนไลน ์        
ของท่าน และการท าความเขา้ใจลกัษณะการใชง้านท่ีท่านชอบ เพื่อจดัท า
ให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอรม์สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น 
ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ  เพื่อการประเมิน  หรือ
ด าเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอรม์           
สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการของบริษัท 
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ การแนะน าผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์  แอปพลิ เคชั่ น  และช่องทางอื่นๆ               
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

• ฐานความยินยอม (Consent) 

(ฌ ) เพ่ื อกำรปฏิ บั ติต ำมกฎหมำย  และน โยบำยบ ริ ษั ท  ได้ แก่                     
กำรด ำเนินกำรใดๆ 

• เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท                  
ไม่ ว่าจะ เป็นการตรวจสอบภายใน  หรือการตรวจสอบจาก
บคุคลภายนอก 

• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย (Legal 
Obligation) 



 
 

 

• เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ขอ้ตกลง หรือนโยบายท่ีใชบ้ังคับ ซึ่งก าหนดขึน้โดยหน่วยงานก ากับ
ดูแลของรัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย  หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีระงบัขอ้พิพาท ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม 

• เพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย  หรือการให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือการสืบสวนโดยบริษัทหรือในนามของ
บริษัท โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลอื่นๆ  ในประเทศ  หรือตามท่ีมีการตกลงเห็นชอบกับ
หน่วยงานรฐัหรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ  ในประเทศ หรือเขตการ
ปกครองใดๆ หรือการด าเนินการตามค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานของรฐั และ 

• เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตน้โยบายภายใน
ของบริษัทท่ียึดถือปฏิบตัิท่ีออกภายใตก้ฎหมาย 

(ญ) เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ได้แก่ เพื่อวัตถุประสงคใ์นการบริหาร
จดัการ จดัเก็บบนัทึก ส ารอง หรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

(ฎ) เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรฝึกอบรมบุคลำกรของบริษัท 
รวมถึ ง  การตรวจสอบ  และเพิ่ มคุณ ภาพรวมทั้ ง  การฝึกอบรม                    
เมื่อมีการบนัทึกการติดต่อสื่อสารของบริษัท 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

(ฏ) เพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริมกำรขำย รวมถึง การด าเนินการให้ข้อมูล
เก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเหมาะสมแก่ท่าน  ซึ่งอาจรวมถึง          
การใหค้  าแนะน าและขอ้มลูในเรื่องต่างๆ ตลอดจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑแ์ละการบริการ เช่น โปรแกรมใหร้างวัล/ ใหผ้ลประโยชน์
ส  าหรบัการเป็นท่านท่ีมีความภักดีต่อแบรนด์/ใหส้ิทธิพิเศษ กิจกรรมการ
กุศล/กิจกรรมท่ีไม่หวงัผล และการจัดกิจกรรมทางการตลาด งานอีเวน้ท ์
และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งท่านเลือกท่ีจะเขา้รว่มในกรณีนี ้

• ฐานความยินยอม (Consent) 

(ฐ) เพ่ือกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
• เพื่อตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้ริการของท่านเพื่อการพฒันามาตรฐาน

ความมั่นคงปลอดภัย ในการใชบ้ริการ การจัดการ และการคุม้ครอง
โครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาทิ การให้บริการ             
Wi-Fi โดยในส่วนนี้บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน              
เพียงเท่าท่ีจ าเป็นและอาจด าเนินการให้มีการเข้ารหัส  (Encrypt) 
ก่อนน าไปใช้ และ/หรือ จัดให้มีการสุ่มตรวจการทดสอบการเข้า               
ใช้งาน โดยบุคคลอื่นเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตรวจจับ ป้องกนั หรือขจัดการฉอ้โกง หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีมีแนวโนม้
ว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานท่ีเก่ียวข้องหรือ

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 



 
 

 

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชง้านของบริษัท  

• เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคาร  และเพื่อท าให้มั่ นใจว่าอาคาร               
และพืน้ท่ีของบริษัท มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคคลากร
ของบริษัทและผูม้าติดต่อบริษัท รวมทัง้ต่อทรพัยส์ินและขอ้มลูต่างๆ 
ท่ีตั้ งอยู่ ห รือจัด เก็บ ในอาคาร  เพื่ อ เฝ้าสั งเกตและตรวจตรา                           
การ เข้า -ออกอาคาร  สถาน ท่ี ท่ี มี การรักษาความปลอดภั ย                      
หอ้งท่ีมีการป้องกัน โครงสรา้งพืน้ฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือขอ้มลูเชิงปฏิบตัิการและพืน้ท่ีอื่น รวมเรียกว่า “อาคารและพืน้ท่ี”  
ซึ่ ง เป็นการป้ องกันการเข้าออกอาคารและพื ้น ท่ี ของบริษั ท                  
โดยไม่ ได้รับอนุญาต  และเพื่ อป้องกัน  ตรวจจับ  และสืบสวน
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย เช่น การเขา้-ออกอาคาร
และพื ้นท่ีของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต  การโจรกรรม  อัคคีภัย          
หรือการท ารา้ยรา่งกาย 

• เพื่อการบันทึกภาพและ /หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด  (CCTV) 
ภาพถ่าย บนัทึกภาพ และเสียง บนัทึกการสนทนา 

 

เวน้แต่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึง กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะอนุญาตใหก้ระท าเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน  หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากท่ีระบุไวใ้นค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตวัส าหรบัท่านฉบบันี ้หรือนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้
 
5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่างๆข้างต้น  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่าง  ๆ                  
ตามท่ีระบุด้านล่างนี้โดยบริษัทจะด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายคุ้มครอง                     
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

5.1  บริษัทบุคคลท่ีเป็นคู่คา้ พันธมิตรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑท่ี์มีการเสนอขาย
ใหแ้ก่ท่าน หรือผลิตภณัฑท่ี์ท่านอาจสนใจ เช่น บริษัทนม บริษัทอาหารเสริม 

5.2  บุคคลผู้ด  าเนินการเชิญชวน  ชักชวน ชีช้่อง จัดการให้ท า เสนอขาย ขาย จัดจ าหน่าย หรือให้บริการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑแ์ละ/ หรือบริการท่ีเสนอโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทใหแ้ก่ท่าน ไดแ้ก่ พนักงานขาย ตัวแทนขาย 
เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธก์ารขาย 

5.3  บุคลากรและคู่คา้ของบริษัท ซึ่งใหบ้ริการเก่ียวกับการจัดการต่างๆ หรือการใหบ้ริการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 
ได้แก่ บริการเก่ียวกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการเก่ียวกับการช าระเงิน การทวงหนี ้หรือบริการโทรคมนาคม 
บริการด้านเทคโนโลยี บริการคลาวด์ บริการจัดหาผู้รบัจา้งปฏิบัติงาน บริการคอลเซ็นตอร์ บริการจัดเก็บของ               
การด าเนินการเก่ียวกบัเอกสาร บริการเก็บบนัทึกขอ้มลู บริการสแกนเอกสาร บริการรบัส่งไปรษณีย ์บริการจดัพิมพ ์
บริการส่งพัสดุหรือบริการรับส่งพัสดุโดยพนักงาน  รับส่งพัสดุ  บริการวิเคราะห์ข้อมูล  บริการท าการตลาด                     
บริการท าการวิจยั บริการบริหารจัดการเหตุฉกุเฉิน บริการกฎหมาย หรือบริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ



 
 

 

ของบริษัท หรือการจดัใหม้ีการบริหารจดัการ การด าเนินการ การปฏิบตัิตามขัน้ตอน หรือการจดัการต่าง ๆ เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษัทใหแ้ก่ท่าน 

5.4  ผูใ้หบ้ริการเพื่อชดใชค้่าเสียหาย เช่น โรงพยาบาล ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉกุเฉิน เป็นตน้ 
5.5  ผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท เช่น ผู้ผลิตนม ผู้ผลิตอาหารเสริม ผู้จัดจ าหน่าย

ผลิตภณัฑน์ม ผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
5.6  หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบังคับใชก้ฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย หน่วยงานรฐัหรือหน่วยงาน

ก ากับดูแลหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีระงับข้อพิพาท  หรือบุคคลอื่นใดในประเทศท่ีบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลให ้                             
(ก) ตามหน้าท่ีตามกฎหมายและ/หรือตามหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประทศไทย  และอาจรวมถึง
หน่วยงานของรฐัในประเทศท่ีกลุ่มบริษัทตัง้อยู่ หรือ (ข) ตามขอ้ตกลง หรือนโยบายระหว่างบริษัท กบัรฐั หน่วยงาน
ก ากบัดแูลหรือบคุคลอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.7  บริษัทใด ๆ ท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ ผู้ให้ค  าปรึกษาของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น ทนายความ แพทย ์               
ผูต้รวจสอบบญัชี หรือท่ีปรกึษา 

5.8  บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีท่านใหค้วามยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน            
นัน้ๆ ได ้

5.9  ผูเ้ขา้ท าธุรกรรม หรือจะเขา้ท าธุรกรรมกบับริษัทโดยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอาจเป็นส่วนหน่ึงของการซือ้ หรือขาย 
หรือเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอซือ้ หรือเสนอขายของกิจการของบริษัท (ถา้ม)ี 

5.10  บคุคลหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
 

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 เคชันของบุคคลอื่ น 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  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาท่ีจ าเป็น  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูล                   

ส่วนบุคคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตใหม้ีระยะเวลาการเก็บรกัษาท่ีนานขึน้ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมาย
ไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

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

7.3  บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่ อพ้นก าหนดระยะเวลา                   
การเก็บรกัษา หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

7.4  กรณีท่ีบริษัทใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน  บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทจะด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จสิน้แล้ว       
อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นส าหรบับันทึกเป็นประวัติ  ว่าท่านเคยยกเลิก 
ความยินยอม เพื่อใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองต่อค าขอของท่านในอนาคตได ้

 
8.  มำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1  ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งส  าคญัส าหรบับริษัท และบริษัทไดน้ ามาตรฐานความปลอดภยั
ทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสม มาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย  การเข้าถึง การใช ้               
หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต  การใช้งานในทางท่ีผิด การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และการท าลาย                     
โดยใชเ้ทคโนโลยีและขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภัย เช่น การเขา้รหสัและการจ ากัดการเขา้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่า
บุคคลท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น  ท่ี เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้  ได้รับการฝึกอบรม                          
เก่ียวกบัความส าคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

8.2  บริษัทจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล จากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ และจะจดัใหม้ีการทบทวน
มาตรการดังกล่าว เมื่อมีความจ าเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา               
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 าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได ้(anonymization) 
9.6  ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 



 
 

 

9.7  แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
9.8  รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ในกรณี ท่ีบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล                     

รวมทั้ ง  ลูกจ้างหรือผู้ร ับจ้างของบริษัท  หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม                        
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

 
ทั้งนี ้บริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่านโดยเร็วภายใน  30 วันนับแต่วนัท่ีบริษัท

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

บริษัทมีการใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ตามทีก่  าหนดไวต้าม นโยบำยกำรใช้คุกกี ้
 
11. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรถอนควำมยินยอม 

11.1  ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน  ท่านมีสิทธิท่ีจะ              
ถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา  ซึ่งการถอนความยินยอมนี้ จะไม่ส่งผลกระทบ                      
ต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

11.2  หากท่านถอนความยินยอมท่ีได้ให้ไวก้ับบริษัท หรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทัง้หมดตามท่ีระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด้ 

11.3  หากท่านมีอายุไม่ครบ  20 ปีบริบูรณ์  หรือ  ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  ก่อนการให้ความยินยอม                          
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 แบรนด์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  99/1 อาคารบีเจซี 2 ชั้น 12 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42                 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่องทางการติดต่อ: 023819955 เวลาท าการ 9.00 – 17.00 น. 
อีเมลรบัเรื่องสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม: DPO_FBT@fonterra.com 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
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