
 
 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท ฟอนเทยีร่า แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตระหนักถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ
ของบริษัท ประกอบกับปัจจุบันการด าเนินธุรกิจ มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก  ทั้งระบบ         
การสื่อสาร รวมถึงระบบการท างานของบริษัท ท าใหก้ารเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท าไดโ้ดยง่าย 
สะดวก และรวดเรว็ อนัอาจน ามาซึ่งความเดือดรอ้นร  าคาญหรือความเสียหาย ในกรณีท่ีมีการน าขอ้มลูส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึน้  เพื่อจัดให้มีมาตรการก ากับดูแลเก่ียวกับ                   
การให้ความคุ้มครองหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีปลอดภัยและเหมาะสม  รวมทั้ง เพื่อป้องกันและเยียวยาการละเมิดสิทธิ                   
ความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
1. ค านิยาม 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผูท้  าธุรกรรมกับบริษัท (เช่น ลกูคา้ผูซ้ือ้สินคา้และบริการ คู่คา้ คู่สญัญาต่าง ๆ ตวัแทน นายหนา้ 

และลกูจา้ง เป็นตน้) รวมถึงผูเ้ขา้เยี่ยมชมหรือใชง้านเว็บไซตข์องบริษัทท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ขอ้มลส่วนบุคคลท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะตามมาตรา 26 ของ

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เช่นขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ 
ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม                
ขอ้มลูชีวภาพ หรือ ขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในท านองเดียวกัน  

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บคุคลซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถระบตุวัตนได ้
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทซึ่งท าหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของผูใ้ชบ้ริการ หรือ บคุคล หรือนิติบคุคลอื่นท่ีท าหนา้ท่ี เช่นเดียวกนั 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของบริษัท 
“คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีหน้าท่ีก ากับดูแล                   

ควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบคุคลที่บริษัทแต่งตัง้และมอบหมายตามมาตรา 41 

แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อใหป้ฏิบัติหนา้ท่ีในการใหค้  าแนะน า ก ากับดูแล ตรวจสอบหน่วยงานภายใน ลกูจา้ง              
ผูใ้หบ้ริการ และผูป้ระมวลผลขอ้มูลแทนบริษัท เพื่อใหป้ฏิบัติตามนโยบายและคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรียนจากผู้ใชบ้ริการหรือเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล  และประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

“คู่มือหรือแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า คู่มือหรือขั้นตอนท่ีก าหนดถึงวิธีการ              
และเงื่อนไขของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัท  รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบาย            
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 



 
 

 

“บุคคล” หมายความว่า บคุคลธรรมดา 
“พ.ร.บ .คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ .ศ. 2562 รวมถึง                      

กฎ ระเบียบหรือกฎหมายล าดบัรองอื่นท่ีตราขึน้โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
“กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลทีใ่ชบ้งัคบั 
 
2. วัตถุประสงคข์องนโยบาย 

บริษัทจัดท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อใชเ้ป็นหลักเกณฑส์ าหรบัการบริหารจัดการขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม  การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อคุ้มครอง             
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  ของผู้ใช้บริการ หากบริษัทมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการด าเนินการใด  ๆ ท่ีเก่ียวกับ                     
ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณา และ อนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท                           
ท่ีใหค้วามส าคัญต่อการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรในบริษัท รวมถึงผู้ใชบ้ริการภายนอก โดยบริษัทไดป้ระกาศนโยบาย                
ฉบบันี ้ใหแ้ก่พนกังาน และบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบโดยทั่วกัน 
 ทั้งนี ้ บริษัทได้จัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่ีสอดคล้องตามนโยบายฉบับนี ้                            
เพื่อก าหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ ์วิธีการด าเนินงาน ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัหน่วยงานภายในของบริษัทดว้ย 
  
3. หลักการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  บริษัทด าเนินการเพียงเท่าท่ีจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ภายใตว้ตัถุประสงค ์ 
อนัชอบดว้ยกฎหมาย และตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายนี ้

2.  ในการเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ  บริษัทจะกระท าโดยต้องได้รับความยินยอม                       
จากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล  ก่อนหรือขณ ะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล  ซึ่ งบริษั ทจะด าเนินการเพี ยงเท่ าท่ีจ าเป็น                                   
ตามกรอบวัตถุประสงค์ของความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผย                        
ขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อปฏิบตัิตามหนา้ท่ี หรือเพื่อประโยชนส์าธารณะ 

3.  การเก็บ รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่ งอื่ น  ท่ี ไม่ ใช่ จาก เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยตรงจะกระท าได้                                 
หากกฎหมายขอ้มลูส่วนบคุคลไดอ้นญุาตหรือยกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะเท่านัน้ 

4.  บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว  โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง                         
จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคลได้
อนญุาตหรือยกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะเท่านัน้ 

5.  บริษัทจะด าเนินการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้ริการ ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
6.  บริษัทได้ด  าเนินการจัดให้มีการบันทึก  และ/หรือ รายงานข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนต่างๆภายใต้นโยบายนี้และตามท่ี                    

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด และแจง้ใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลท าการบันทึก และ/หรือ รายงานกิจกรรม
การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ี
ข้อตกลงระหว่างบริษัท  และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อควบคุมการด าเนินงานตามหน้าท่ีของผู้ประมวลผล                
ขอ้มลูส่วนบคุคลตามท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 



 
 

 

7.  บริษัทจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเพื่อป้องกันการสญูหาย  เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  และจะด าเนินการทบทวนมาตรการดังกล่าว  เมื่ อมีความจ าเป็น                      
หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป 

8.  บริษัทจัดใหม้ีการด าเนินการเพื่อป้องกันมิใหบุ้คคล หรือนิติบุคคลอื่น ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ 
หรือโดยมิชอบ 

9.  บริษัทจัดท าระบบการตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลา
การเก็บรักษา  หรือ ท่ี ไม่ เก่ียวข้อง  หรือ เกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล                            
หรือตามที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลรอ้งขอ หรือท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดถ้อนความยินยอม 

10.  บริษัทมีหน้าท่ีแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส านักงานคณะกรรมการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ                      
ภายใน 72 ชั่วโมง(เจ็ดสิบสองชั่วโมง) นับแต่ทราบเหตุเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ เวน้แต่ การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง         
ท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  กรณีท่ีการละเมิดมีความเสี่ยงสูง ท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ               
ของบุคคล บริษัทจะแจง้เหตุการณ์ละเมิด ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบพรอ้มกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักชา้ดว้ย  
ทัง้นี ้การแจง้ดงักล่าว และขอ้ยกเวน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

11.  บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีคณะท างานคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ท าหนา้ท่ีในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องรอ้งเรียนท่ีมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน  และหรือท่ีมีการเรียกร้องค่าเสียหายสูง / เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงพิจารณาด าเนินการตามล าดับ                          
พรอ้มทัง้ ก ากบัดแูลหน่วยงานภายในเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้

12.  บริษัทได้ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท าหน้าท่ีในการให้ค าแนะน า ก ากับดูแล ตรวจสอบ หน่วยงาน
ภายในลูกจ้าง ผู้ให้บริการต่าง ๆ ตัวแทน นายหน้า และผู้ประมวลผลข้อมูลแทนบริษัท  เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย                        
และคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ                           
หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือจากช่องทางอื่นๆ  ท่ีเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้ง ประสานงานกับ                    
ส  านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

13.  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีสิทธิในการให้ความยินยอม  การถอนความยินยอม  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน               
และ/หรือ ผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย การคัดคา้น และ/หรือจ ากัดสิทธิของการเก็บรกัษา ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบคุคลของตน และ/หรือ ผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย การขอใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคล
ของตน และ/หรือ ผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย รวมทัง้ มีสิทธิในการระงบัการเก็บรกัษา ใช ้เปิดเผย และ/หรือ
ขอให้ท าลายข้อมูลส่วนบุคคล  และ/หรือ ผู้ท่ีตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย  สิทธิในการขอให้เก็บรักษา                         
ถ่ายโอน และ/หรือคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของตน และ/หรือผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย 

 
หมวด 1: วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ก.  บริษัทจะเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย  และ/หรือภายใต้
วตัถปุระสงคข์องนโยบายนีต้ามที่ไดแ้จง้ไวก้่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเท่านัน้ 
เว้นแต่ 
1)  ไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่นัน้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบ และไดร้บัความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยแลว้ 
2)  เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
3)  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่  หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว โดยพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           

ไม่ไดก้ าหนดใหต้อ้งขอความยินยอมเพื่อการด าเนินการดงักล่าว 



 
 

 

4)  บริษัทพิสจูนไ์ดว่้าการแจง้วตัถุประสงคใ์หม่ หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่สามารถท าได้ หรือจะเป็นอปุสรรคต่อการใช ้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

5)  การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งกระท าโดยเรง่ด่วนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งไดจ้ัดใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

6)  เมื่อบริษัทเป็นผูซ้ึ่งล่วงรู ้หรือไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคล จากหนา้ท่ี หรือจากการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ และตอ้งรกัษา
วตัถปุระสงคใ์หม่ ไวเ้ป็นความลบัตามที่กฎหมายก าหนด 

 
ข.  บริษัทมีนโยบายเป็นการทั่วไปในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรง  เวน้แต่ เฉพาะกรณี  

ซึ่งบริษัทจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น โดยบริษัทจะด าเนินการ แจง้ถึงการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล
จากแหล่งอื่นและรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตาม  หมวด 2 ให้แก่เจา้ของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบ  (30) วันนับแต่วันท่ีเก็บรวบรวมและได้รับความยินยอม                         
จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้เวน้แต่เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยินยอม หรือ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
หมวด 2: การแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  หลักการการแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แลว้ บริษัทไดด้  าเนินการแจง้           
ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบก่อน หรือในขณะ เก็บรวบรวบขอ้มลูส่วนบคุคลถึงรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1)  วตัถปุระสงคข์องบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
2)  หากเป็นวัตถุประสงคเ์พื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเขา้ท า

สญัญา รวมทัง้ แจง้ถึงผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคล 
3)  ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดม้ีการเก็บรวบรวม และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว ้ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถก าหนดระยะเวลา

ดงักล่าวไดช้ดัเจน บริษัทไดก้ าหนดระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 
4)  ประเภทของบคุคล หรือหน่วยงานซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถกูเปิดเผย หรือเขา้ถึง 
5)  ขอ้มลูเก่ียวกับบริษัท สถานท่ีติดต่อ และวิธีการติดต่อ พรอ้มทั้งเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สถานท่ีติดต่อ และ

วิธีการติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลดว้ย (ถา้มี) 
6)  สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. ขอ้มลูส่วนบคุคล (พิจารณารายละเอียดตามหมวดท่ี 4.) 

 
หมวด 3: การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  หลกัการขอความยินยอมส าหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
หากการเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจ าต้องอาศัยความยินยอม  บริษัทจะด าเนินการขอความยินยอมตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดงันี ้

1)  การขอความยินยอมจะกระท าก่อน หรือ ขณะที่มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 
2)  การขอความยินยอมจะกระท าโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือ  หรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพ                      

ไม่อาจขอความยินยอมดว้ยวิธีการดงักล่าวได ้



 
 

 

3)  การขอความยินยอมของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลจะค านึงถึงความ
อิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และปราศจากเงื่อนไขท่ีไม่จ าเป็น  หรือเก่ียวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญา                      
และ/หรือการใหบ้ริการ 

4)  จะมีการแจง้วตัถปุระสงค ์ของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
5)  การขอความยินยอมจะแยกส่วนออกจากขอ้ความอื่นอย่างชดัเจน 
6)  การขอความยินยอมจะกระท าโดยมีแบบ  หรือข้อความท่ีเข้าถึงได้ง่าย  และเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย                       

และไม่เป็นการหลอกลวง  หรือ ท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช ้                 
และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

7)  จะด าเนินการตามแบบ หรือ ขอ้ความที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด (ถา้ม)ี 
 
กรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาวซ่ึ์งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
ในการขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว บริษัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1) การใหค้วามยินยอม เพื่อการใดๆของผูเ้ยาวท่ี์ไม่อาจใหค้วามยินยอมไดโ้ดยล าพงั ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองที่มีอ  านาจกระท าการแทนผูเ้ยาวด์ว้ย 

2)  หากผูเ้ยาวม์ีอายไุม่เกินสิบ (10) ปี ใหข้อความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ท่ีมีอ  านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์
 
กรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ 
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลท่ีมีอ านาจกระท าการแทน                   

คนไรค้วามสามารถ 
 

กรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ ท่ีมีอ านาจกระท าการแทน                          

คนเสมือนไรค้วามสามารถ 
 

2.  ข้อยกเว้นของการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป 
การดังต่อไปนี ้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคล 

1)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคท่ี์เก่ียวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร  ์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ี
เก่ียวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติซึ่งได้จัดใหม้ีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสม เพื่อคุม้ครองสิทธิ และเสรีภาพของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

2)  เพื่อป้องกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 
3)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา  หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการ                   

ตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 
4)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ี ในการด าเนินภารกิจ  เพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท  หรือปฏิบัติหน้าท่ี                    

ในการใชอ้ านาจรฐัท่ีไดม้อบใหแ้ก่บริษัท 



 
 

 

5)  เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอืนท่ีไม่ใช่บริษัท                     
เวน้แต่ ประโยชนด์งักล่าวมีความส าคญั นอ้ยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

6)  เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 

3. ข้อยกเว้นของการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว 
การดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวได้  โดยไม่ต้องอาศัย                 
ความยินยอมของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
1)  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชี วิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถ                      

ใหค้วามยินยอมได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม 
2)  เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีมีการคุม้ครองที่เหมาะสมของมลูนิธิ สมาคม หรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร

ท่ีมี วัตถุประสงค์เก่ียวกับการเมือง  ศาสนา  ปรัชญา  หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก  ผู้ซึ่ งเคยเป็นสมาชิก                                  
หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม ่าเสมอกับมูลนิธิ  สมาคม  หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว                            
โดยไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ออกไปภายนอกมลูนิธิสมาคม หรือองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไรนัน้ 

3)  เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
4)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย  หรือการ

ยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
5)  เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั 

(ก)  เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง  การวินิจฉัยโรค                    
ทางการแพทย ์การใหบ้ริการดา้นสขุภาพหรือดา้นสงัคม การรกัษาทางการแพทย ์การจัดการดา้นสขุภาพ หรือระบบ
และการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้น            
อยู่ในความรบัผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าท่ีรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับ               
ตามกฎหมาย ตอ้งเป็นการปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลกบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

(ข)  ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข  เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด                         
ท่ีอาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา  เวชภัณฑ ์                         
หรือเครื่องมือแพทย์  ซึ่ งได้จัดให้มีมาตรการท่ี เหมาะสมและเจาะจงเพื่ อคุ้มครองสิท ธิและเสรีภาพของ                          
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลโดยเฉพาะการรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลตามหนา้ท่ีหรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

(ค)  การคุ้มครองแรงงาน  การประกันสังคม  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล                  
ของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  หรือการคุ้มครองทางสังคม  ซึ่งการเก็บรวบรวม                      
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหนา้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเจา้ของข้อมูล        
ส่วนบคุคล โดยไดจ้ดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

(ง)  การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ  หรือประโยชน์สาธารณะอื่ น  ทั้งนี ้ ต้องกระท า                      
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่ อคุ้มครอง                      
สิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

(จ)  ประโยชน์สาธารณะท่ีส าคัญ  โดยได้จัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื ้นฐานและประโยชน ์             
ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 



 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกับประวัติอาชญากรรม 
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับประวัติอาชญากรรม  บริษัทจะกระท าโดยอยู่ภายใต้การควบคุม               
ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  หรือ ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการ              
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนดเท่านัน้ 

 
4.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

 4.1  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลกรณีท่ัวไป 
หากบริษัทจะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  บริษัทจะโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ                         
ท่ีมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ  ตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล              
ตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนดเท่านัน้ 
เว้นแต่การโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี ้

1) เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
2)  ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐาน                 

การคุ้ม ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ี ไม่ เพี ยงพอของประเทศป ลายทางหรือองค์การระห ว่างประ เทศ                                       
ท่ีรบัขอ้มลูส่วนบคุคลแลว้ 

3)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการ
ตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

4)  เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่ อประโยชน ์                  
ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

5)  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น                      
เมื่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไม่สามารถใหค้วามยินยอมในขณะนัน้ได ้

6)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 
 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ท่ีเพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคก์ารระหว่าง
ประเทศ ท่ี รับข้อมูลส่ วนบุคคล  บริษั ทอาจพิ จารณ าเสนอต่อคณ ะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล                             
เพื่อใหค้ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นผูวิ้นิจฉยั 

4.2  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือ (หากมี) 
หากบริษัทจะมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือท่ีตั้งอยู่ต่างประเทศ  บริษัทอาจจัดให้มีนโยบาย                        
ในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งอยู่ ต่ างประเทศส าหรับบริษั ทในเครือหรือในกลุ่ม  (Binding Corporate Rules : BCRs)                         
และจะด าเนินการให้นโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยบริษัท                            
จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี ้บริษัทจะไม่จ าต้องค านึกถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องการโอน                                  
ขอ้มลูส่วนบคุคลกรณีทั่วไปขา้งตน้ 

4.3  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และ
นโยบายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือยังไม่ได้รับการอนุมัติ 



 
 

 

ในกรณีท่ียงัไม่มีก าหนดมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เพียงพอ หรือ ยงัไม่มีนโยบายในการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทอาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัต่างประเทศโดยจัดใหม้ีมาตรการคุม้ครอง
ท่ีเหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมาย                     
ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 
 

หมวด 4: สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล มีสิทธิดงัต่อไปนี ้

1.  การถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่                
มีขอ้จ ากดัสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือสญัญาท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.  การเข้าถึง ขอรับข้อมูล และ/หรือส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท                
หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ ให้ความยินยอม 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถขอเขา้ถึง ขอรบัขอ้มลู และ/หรือส าเนาขอ้มลู ส่วนบคุคลของตนเอง ซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบ
ของบริษัท หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้า ซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

 
การปฏิเสธ 
การปฏิ เสธค าขอดังกล่าวบริษัทสามารถด าเนินการได้เฉพาะท่ี เป็นการปฏิ เสธตามกฎหมาย  และ /หรือค าสั่ งศาล                        
ซึ่งการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ  และเสรีภาพ             
ของบคุคลอื่น โดยบริษัทตอ้งบนัทึกการปฏิเสธดงักล่าวพรอ้มเหตผุลไวด้ว้ย 

3.  การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเองในกรณีดงัต่อไปนี ้
1)  กรณีท่ีเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม ดงันี ้

(1)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าท่ี              
ในการใชอ้ านาจรฐัท่ีไดม้อบใหแ้ก่บริษัท 

(2)  เป็นการจ าเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท              
เวน้แต่ บริษัทพิสจูนไ์ดว่้า 
(ก)  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย                

ท่ีส  าคญัยิ่งกว่า 
(ข)  การเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  เป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย                     

การปฏิบตัิตาม หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
2)  กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการตลาด แบบตรง 
3)  กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกับการศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร ์

ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ เวน้แต่ เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบริษัท 
 



 
 

 

ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้าน  บริษัทจะปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนในทันที                
เมื่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดแ้จง้การคดัคา้นใหบ้ริษัททราบ  และไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
นัน้ต่อไปได ้

 
ในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธการคัดดา้นดว้ยเหตุผลตามกรณี  1) (ก) หรือ (ข) หรือ กรณี 3) ใหบ้ริษัทบนัทึกการปฏิเสธการคดัคา้น
พรอ้มดว้ยเหตผุล 
 

4.  การลบ  หรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลที่ เป็น เจ้าของ                    
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
ส่วนที ่1: 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิขอใหบ้ริษัทด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคล เป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุ
ตวับคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้
1)  เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคลหมดความจ าเป็น ในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคล 
2)  เมื่ อ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลถอนความยินยอม  ในการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือ เปิด เผยข้อมูลส่ วนบุคคล                            

และบริษัทไม่มีอ  านาจตามกฎหมายท่ีจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ ไดต้่อไป 
3)  เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ  4.3) ในกรณี  1)                    

และบริษัทไม่อาจปฏิเสธค าขอดว้ยอาศยัขอ้ยกเวน้ (ก) หรือ (ข) ได ้หรือเป็นการคดัคา้นตามขอ้ 4.3) ในกรณี 2) 
4)  เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคลไดถ้กูเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามที่ก าหนดไวใ้นหมวดนี ้

ข้อยกเว้น ซึ่งความในขอ้นีไ้ม่ใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีดงัต่อไปนี ้
1)  การเก็บรกัษาไว ้

(1)  เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(2)  เป็นการเก็บรกัษาไวต้ามที่กฎหมายก าหนด 

2)  การใช ้
(1)  เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
(2)  เพื่อการปฏิบตัิตามสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
(3)  เพื่อการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
(4)  เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ส่วนที ่2: 
ในกรณี ท่ีบริษัทท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ  และถูกขอให้ลบ  หรือท าลาย หรือท าให ้                           
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้  บริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ              
ทัง้ในทางเทคโนโลยี และค่าใชจ้่าย เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าขอนั้น โดยแจง้ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อใหด้  าเนินการให้
เป็นไปตามค าขอ 

5.  การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถขอใหบ้ริษัทท าการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี  ้



 
 

 

1)  ในระหว่างการตรวจสอบของบริษัทตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รอ้งขอให้จัดท าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง              
เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

2)  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบ หรือท าลาย อันเน่ืองมาจากไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย              
แต่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลขอใหร้ะงบัการใชแ้ทน 

3)  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีหมดความจ าเป็น  ในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล              
แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้  เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย            
การปฏิบตัิตาม หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

4)  ในระหว่างการพิสจูนเ์พื่อปฏิเสธการคัดคา้นของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัท ว่าดว้ยเหตุของการท่ีเก็บรวบรวม
ขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไดโ้ดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยินยอม 

6.  การขอให้สิท ธิในการแจ้งให้บ ริษัทด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ ์                   
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอใหบ้ริษัทด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน้ถูกตอ้ง  เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิด โดยหากมีการปฏิเสธการด าเนินการตามค าขอ บริษัทจะบนัทึกเหตแุห่งการปฏิเสธพรอ้มเหตผุลไว ้

 
หมวด 5: การใช้บริการบุคคลภายนอก 

บริษัทใช้บริการบุคคลภายนอกตามนโยบายการใช้บริการบุคคลภายนอก  เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ การลดต้นทุน              
และ เพิ่ มความคล่ อ งตั วในการด า เนินธุ รกิ จ  รวมถึ งการจัดส รรการบ ริก ารลูกค้าให้ ได้ป ระสิ ท ธิภ าพสู งสุด                                       
จากผูท่ี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเครือข่ายของผูใ้หบ้ริการภายนอก 

 
หลักการใช้บริการบุคคลภายนอกต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ใช้บริการบุคคลภายนอกตามนโยบายการใช้บริการบุคคลภายนอกตามประเภท /ลักษณะงาน และหลักเกณฑ ์                  
การอนุญาต บริษัทจะใช้บริการบุคคลภายนอก ท่ีมีการคัดสรร/คัดเลือกผู้ให้บริการตามกฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้บริการ
บุคคลภายนอกไป ในทางท่ีก่อ ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน  และ /หรือคอรัปชั่ น  ด้วยความรับผิดชอบ  และการด าเนินการ                                   
ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพตามสญัญา และขอ้ตกลง 

บริษัทจัดให้มีการก าหนดแนวทางการติดตาม  ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุม/บริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการ
บุคคลภายนอกไวอ้ย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีเหมาะสมกับความส าคัญของงานท่ีใชบ้ริการ และสอดคลอ้งกับนโยบาย            
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

บริษัทจะเข้าท าสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (Data Processing Agreement) กับบุคคลภายนอกผู้ให้บริการ                 
ท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อควบคุมการด าเนินการของบุคคลภายนอกดงักล่าว ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดใน พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และ ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบริษัท 
 
หมวด 6: มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการแจ้งเหตุละเมิด 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการสญูหาย เขา้ถึง ใชเ้ปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และจะทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื่อมีความจ าเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด  และจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  เพื่อด าเนินการลบ  หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล                          



 
 

 

เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 
หรือตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ  หรือท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมพร้อมแจ้งเหตุการณ์ละเมิด                             
ข้อมูลส่วนบุคคล แก่ส  านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และ/หรือแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ พรอ้มกับ                         
แนวทางการเยียวยาโดยไม่ชกัชา้ดว้ย 
 
หมวด 7: สัญญา และข้อตกลง 

บริษัทได้จัดให้มีแนวทาง /คู่มือการท าสัญญา และข้อตกลงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ อก าหนดขอบเขตท่ีครอบคลุม                   
ถึงหลกัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นๆภายใตน้โยบายนี ้และ/หรือนโยบายอื่นๆภายในบริษัท และตามประกาศ
กฎหมายต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการปฏิบัติ  และการบังคับใช้ตามสัญญา และข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา  เพื่อสรา้งแนวทาง                   
การร่างสัญญา และขอ้ตกลงใหเ้ป็นมาตรฐาน มีการติดตาม การปรบัปรุง การต่ออายุสัญญา/ขอ้ตกลง และ/หรือการท าลายสัญญา/
ขอ้ตกลงที่สิน้สดุแลว้อย่างเป็นรูปแบบชดัเจน 
 
หมวด 8: การอบรม และการสื่อสารภายในองคก์ร 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการอบรม และสื่อสารต่อบุคลากรภายในองคก์รเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อสิทธิ  หนา้ท่ี และผลกระทบ  
ต่อการด าเนินงาน  จากการใช้บังคับกฎหมาย และการใช้บังคับภายใต้นโยบายและคู่มือหรือแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง                   
ขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้
 
หมวด 9: การรับเร่ืองร้องเรียน 

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรียน  มีการบันทึกขอ้มูลการรอ้งเรียน และผลการด าเนินการหลังรบัเรื่องรอ้งเรียน               
อย่างเป็นระบบ ท่ีสามารถเรียกขอข้อมูล /ตรวจสอบได้อยู่ เสมอ  ซึ่งผู้ร ับเรื่องร้องเรียนได้ผ่านการอบรมถึงวิธีการปฏิบัติงาน                             
และการสื่อสารต่อผู้รอ้งเรียน  และ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงทั้งภายใน  และภายนอกองค์กร สรา้งความรูค้วามเข้าใจผลกระทบ                       
ต่อการด าเนินงานภายใตก้ารใชบ้งัคบัของกฎหมาย และภายใตน้โยบายและคู่มือหรือแนวปฏิบตัิว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้
 
หมวด 10: การบริหารความต่อเน่ือง และการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้จัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  มีการจัดสรรทรัพยากรรองรับการด าเนินงานอย่างเพียงพอ                      
มีการประเมินผล  ตรวจสอบ  และควบคุม /บริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน  และเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีสอดคล้องกับนโยบาย                    
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
 
 
 
หมวด 11 : การติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบ 

บริษัทมีระบบท่ีชัดเจนในการก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงานภายใตน้โยบายนี้ อย่างเหมาะสม
เพื่อใหม้ีมาตรฐานการควบคุมภายใน และการใหบ้ริการท่ีดี เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั ทัง้จดัท าขอ้มลูรายละเอียด
เก่ียวกับการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบนีใ้ห้มีความถูกต้องเพื่อการปรบัปรุง  พัฒนา และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง           
และทนัท่วงที 
 



 
 

 

หมวด 12 : การทบทวน และการปรับปุรงแก้ไข 
บริษัทอาจท าการทบทวน ปรบัปรุงหรือแกไ้ขนโยบายนี ้โดยการพิจารณาอนุมตัิของผูบ้ริหารสงูสดุของบริษัท  และไม่ตอ้งแจง้

ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี ้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ  หรือเพื่อให้สอดคลอ้งตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลภาครฐั รวมถึงประกาศหรือระเบียบต่างๆของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เวน้แต่              
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคญั โดยบริษัทอาจแจง้รายละเอียดดงักล่าว และ/หรือ ขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
หาก พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนดใหต้อ้งกระท าการดงักล่าว 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 


