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นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Pr ivacy Policy)

ของบริษทั เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ

1.วตัถุประสงค์

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึง

ความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นเร่ืองสาํคญั เพ่ือใหเ้ป็นไป พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้และคู่คา้ของบริษทั โดยบริษทัจะเก็บรวบรวม บนัทึก

ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านการเก็บรักษาขอ้มูลของท่านในระยะเวลาเพียง

เท่าท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระทาํหรือในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรับวตัถุประสงคข์องการจดัเก็บขอ้มูลนั้น ๆ

จนกวา่ท่านจะถอนความยนิยอม

2.คาํจํากัดความ

“บริษทั” หมายถึง บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

“บริษทัในเครือ” หมายถึง บริษทั เซฟ นาว 2494 จาํกดั

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวัตนไดไ้ม่

วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แตไ่ม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัมีการเก็บรวบรวม

ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ผูใ้หบ้ริการ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั

บริษทั

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ

เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติั

อาชญากรรม ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนดซ่ึง

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวต่อเม่ือบริษทัไดรั้บความยนิยอม

โดยชดัแจง้จากท่าน หรือในกรณีท่ีบริษทัมีความจาํเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต ทั้งน้ี บริษทัอาจตอ้งเก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ขอ้มูลภาพจาํลองใบหนา้ ขอ้มูล
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จาํลองลายน้ิวมือ ขอ้มูลจาํลองม่านตา ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีขอสมคัร และ/หรือทาํธุรกรรมผา่นช่องทางต่างๆ

“ข้อมูลชีวภาพ” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกิดจากการใชเ้ทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

นาํลกัษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใชท้าํให้สามารถยืนยนัตวัตนของบุคคลนั้นท่ีไม่

เหมือนกบับุคคลอ่ืนได้ เช่น ขอ้มูลจาํลองภาพใบหนา้ ขอ้มูลจาํลองม่านตา หรือขอ้มูลจาํลองลายน้ิวมือ

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผูซ่ึ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสัง่หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดาํเนินการใดๆของบริษทัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถึง การเกบ็ รวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และการลบขอ้มูลส่วนบุคคล

“แอพพลิเคช่ัน (Applicatione)” หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคาํสั่งท่ีใช้ควบคุมการทํางานของ

คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพ่ือใหท้าํงานตามคาํสั่ง และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้

โดยแอพพลิเคชัน่ (Application) ตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกวา่ ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User Interface หรือ UI) เพ่ือเป็นตวักลาง

การใชง้านต่าง ๆ

“IP Address” หมายถึง สัญลกัษณ์เชิงหมายเลขท่ีกาํหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร์

หรือ เคร่ืองพิมพ์ ท่ีมีส่วนร่วมอยูใ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่ึง ๆ ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการส่ือสาร

“คุกกี้ (Cookie)” หมายถึง ขอ้มูลขนาดเล็กท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทั ส่งไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล โดยคุกก้ีจะถูกส่งกลบัไปท่ีเวบ็ไซตต์น้ทางในแต่

ละคร้ังท่ีกลบัเขา้มาดูท่ีเวบ็ไซตด์งักล่าว

“Log” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเกิดจากการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงรวมถึงแหล่งกาํเนิด ตน้ทาง ปลายทาง

เส้นทาง เวลา วนัท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านของแอพพลิเคชัน่

“สํานักงาน” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
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3.การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็นหรือมีฐานทาง

กฎหมายในการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือการดาํเนินการตามภาระหนา้ท่ีตามกฎหมาย การปฏิบติัตามสญัญาหรือการใหบ้ริการตามท่ี

ท่านไดท้าํธุรกรรมไวก้บับริษทั เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย การดาํเนินการตามความยินยอมของท่าน

และ/หรือ ภายใตฐ้านทางกฎหมายอ่ืนๆ โดยขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของ ดงัต่อไปน้ี

 ช่ือ, ช่ือกลาง, นามสกลุ

 ท่ีอยู่

 อีเมล

 หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ

 Line ID

 บญัชี Social Media

 สาํเนาบตัรและเลขประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตขบัรถ

 หมายเลขประจาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP Address)

ท่านสามารถจดัส่งขอ้มูลให้แก่บริษทั ตวัแทนผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทั หรือจดัส่งเขา้สู่แพลตฟอร์ม

เท่านั้น และขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ี ถูกตอ้งแทจ้ริง ครบถว้น และไม่ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิใด ๆ โดย

ท่านจะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงขอ้มูลของท่านใหเ้ป็นปัจจุบนั และแจง้ใหบ้ริษทัทราบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามท่ีจะไดก้ล่าวไวใ้นนโยบายน้ี) บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะร้องขอเอกสารเพ่ิมเติมเพื่อ

ตรวจสอบยนืยนัวา่ขอ้มูลท่ีท่านใหม้านั้นถูกตอ้ง

บริษทัจะสามารถจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านส่งมอบขอ้มูลให้บริษทัดว้ยความสมคัรใจ

ของท่านเท่านั้น หากท่านเลือกจะไม่ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษทัหรือเลือกท่ีจะเพิกถอนความ

ยินยอมในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัอาจไม่สามารถให้บริการของบริษทัแก่ท่านได้ ท่านอาจจะ

ตอ้งเขา้ถึงและปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านไดส่้งมอบใหบ้ริษทัไดต้ลอดเวลาตามท่ีไดก้าํหนดไว้

ในนโยบายน้ี
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หากท่านสมคัรเพื่อใชง้าน FN Outlet โดยผา่นทางบญัชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเช่ือมต่อบญัชี

FN Outlet กบับญัชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใชโ้ซเชียลมิเดียอ่ืน ๆ ของบริษทั บริษทัอาจเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบั

ท่านท่ีท่านได้ให้ไวโ้ดยสมคัรใจกบับญัชีโซเชียลมิเดียของท่านผ่านทางผูใ้ห้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ

ภายใตน้โยบายต่าง ๆ ของผูใ้หบ้ริการ บริษทัจะจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดรั้บมาดงักล่าวตามนโยบาย

ความเป็นส่วนบุคคลของบริษทั

4.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนท่ีบริษทัไดรั้บจากท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผู ้

ใหบ้ริการภายนอก ผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก) เพ่ือประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเฉพาะกรณีท่ี

จาํเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี

 เพ่ือดาํเนินการหรือสนบัสนุนการใชบ้ริการ (Services) และ/หรือ การใชแ้พลตฟอร์ม

 เพ่ือดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือของท่านท่ีส่งผา่นทางแพลตฟอร์ม ไม่วา่จะเป็นการขายสินคา้โดย

บริษทั หรือผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก การจ่ายเงินของท่านผา่นทางแพลตฟอร์มสาํหรับสินคา้

ไม่วา่จะขายโดย บริษทั หรือผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอกจะถูกจดัการโดยตวัแทนของบริษทั

 เพื่อการจดัส่งสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อผา่นทางแพลตฟอร์ม ไม่วา่จะขายโดย บริษทั หรือผูข้ายท่ีเป็น

บุคคลภายนอก บริษทัอาจส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพ่ือการจดัส่ง

สินคา้ให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผูด้าํเนินการจดัส่งหรือผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั) ไม่ว่าจะ

ขายโดย บริษทั หรือผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก

 เพื่อแจง้ใหท่้านทราบเก่ียวการจดัส่งสินคา้ ไม่วา่จะขายผา่นแพลตฟอร์มโดย บริษทั หรือผูข้าย

ท่ีเป็นบุคคลภายนอก และเพ่ือการบริการลูกคา้อ่ืน ๆ

 เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลและตรวจสอบกบับุคคลภายนอกเพ่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามสญัญา

 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย

 บริหารจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัและท่าน (เช่น ดูแลลูกคา้ ประเมินความพึงพอใจ

จดัการขอ้ร้องเรียน)
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 เพ่ือรักษาความปลอดภยั (เช่น บนัทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน และ/หรือบนัทึกภาพ)

 พฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ บริการ และระบบงานต่างๆ ของบริษทั เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน

การให้บริการของบริษทั และ/หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของ

ท่าน รวมทั้งวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนนาํเสนอผลิตภณัฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ท่ี

เหมาะสมแก่ท่าน โดยคาํนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งน้ี หากท่านไม่

ประสงค์ได้รับการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์จากบริษทั ท่านสามารถ

ติดต่อไดต้ามท่ีอยูแ่ละเบอร์ติดต่อดา้นทา้ยประกาศฉบบัน้ี

 เพ่ือตรวจสอบและจดัการการธุรกรรมทางการเงินอนัเก่ียวกบัการจ่ายเงินท่ีท่านไดจ้ดัทาํข้ึนทาง

อินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์

 เพ่ือตรวจสอบการดาวนโ์หลดขอ้มูลจากแพลตฟอร์ม

 เพ่ือพฒันาแผนผงั การจดัหนา้และเน้ือหาของหนา้ต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสาํหรับ

ผูใ้ช้

 เพ่ือระบุตวัตนผูเ้ขา้ใช้ เพ่ือการวเิคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผูใ้ช้

 เพ่ือจดัส่งขอ้มูลท่ีบริษทัคาดวา่ท่านวา่มีประโยชน์สาํหรับท่านหรือท่ีท่านไดร้้องขอจากบริษทั

ให้แก่ ท่าน รวมถึงข้อมูลเ ก่ียวกับสินค้าและบริการของบริษัทและของผู ้ขายท่ี เ ป็น

บุคคลภายนอก เวน้แต่ท่านจะไดป้ฎิเสธการติดต่อเพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าว

 บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาด เช่น การจดัส่งเอกสารเก่ียวกบั

โปรโมชัน่ต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ อีเมล และดว้ยวธีิการอ่ืนใด รวมถึงการดาํเนินการดา้นการตลาด

แบบตรง เพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์ท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดรั้บจากการเป็นลูกคา้ของ

บริษทัผา่นการแนะนาํผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้ง

 ท่านสามารถเลือกท่ีจะไม่รับการส่ือสารเพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาดจากบริษทั ยกเวน้การ

ติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็น และ/หรือบริการท่ีบริษทัไดใ้หแ้ก่ท่าน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

การส่งสินคา้ เป็นตน้
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บริษทัอาจส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกหรือบริษทัในเครือของบริษทัสาํหรับ

วตัถุประสงคด์งักล่าวมาขา้งตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพ่ือดาํเนินธุรกรรมต่าง ๆ กบัท่านใหส้าํเร็จ จดัการบญัชีการ

ใชบ้ริการของท่าน จดัการความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ กบัท่าน การตลาด การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การ

ร้องขออ่ืนๆ ท่ี บริษทั เห็นวา่จาํเป็น ในการแบ่งปันขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว บริษทั จะพยายามอยา่งถึงท่ีสุด

เพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษทัในเครือของบริษทัจะรักษาและปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก

การเขา้ถึง การจดัเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั และ

จะตอ้งเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรับกิจการท่ีไดก้ล่าวไวด้า้นบนน้ีเท่านั้น

บริษทั ขอยนืยนัวา่ไม่เคยและไม่ไดท้าํธุรกิจในการคา้ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้แก่บุคคลภายนอก

5.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่าน เป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ไดภ้ายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย และนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้นขณะน้ี หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ตลอดจน

หลกัเกณฑต์ามท่ีบริษทั กาํหนดข้ึน

5.1.สิทธิขอถอนความยนิยอม หากท่านไดใ้หค้วามยนิยอมใหบ้ริษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่าน (ไม่วา่จะเป็นความยนิยอมท่ีท่านใหไ้วก่้อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ใชบ้งัคบัหรือหลงัจากนั้น) ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทัไดต้ลอดเวลาโดยติดต่อบริษทัไดต้ามช่องทางทา้ยนโยบายฉบบัน้ี

เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่ท่านอยู่ หากท่านเพิกถอนการ

ใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านสาํหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้

ดา้นบน แก่บริษทั บริษทัอาจไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะจดัส่งสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ท่านหรือปฏิบติัตาม

สัญญาต่อท่านได้ บริษทัขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไวโ้ดยชดัแจง้ในกรณีซ่ึงบริษทั

ไม่สามารถจดัส่งสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ท่านหรือตามปฏิบติัตามสัญญาต่อท่านไดอ้นัเกิดจากการ

เพิกถอนดงักล่าว

5.2.สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูล ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

บริษทั และขอให้บริษทัทาํสําเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษทั เปิดเผยว่าขอ้มูล
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ส่วนบุคคลของท่านนั้นไดม้าอย่างไรโดยปราศจากความยินยอมของท่าน กรุณาติดต่อบริษทัผ่าน

ทางช่องทางตามทา้ยนโยบายฉบบัน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ี

สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบนัทึกขอ้มูลดงักล่าว หากท่านมีบญัชีการใชบ้ริการกบั บริษทั ท่านอาจ

เขา้ดูรายละเอียดเก่ียวกบัการสั่งสินคา้ของท่าน โดยการเขา้สู่ระบบบญัชีการใชบ้ริการของท่านบน

แพลตฟอร์ม ในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเก่ียวกบัการสั่งสินคา้ท่ีสมบูรณ์แลว้หรือท่ี

ยงัคงคา้งอยู่ หรือท่ีจะไดส่้งสินคา้ใหท่้านในเวลาอนัส้ัน และสามารถจดัการขอ้มูลท่ีอยูก่ารส่งสินคา้

หรือการส่งข่าวสารท่ีท่านไดส้มคัรไวไ้ด้ ท่านตกลงท่ีจะจดัการช่ือบญัชี รหสัผา่น และรายละเอียด

การสัง่สินคา้เป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต บริษทัไม่สามารถ

รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากการใชช่ื้อบญัชี รหสัผา่น และรายละเอียดการสั่งสินคา้ในทาง

ท่ีผดิ เวน้แต่จะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงการใชบ้ริการ

5.3.สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษทั ไดท้าํใหข้อ้มูล

นั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทาํงานไดโ้ดย

อตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้

บริษทั ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือ

สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทั ส่งหรือโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถ

ดาํเนินการไดเ้พราะเหตุทางเทคนิค

5.4.สิทธิขอคดัคา้น ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านท่ีทาํขึ้นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลอ่ืน หรือ

เพ่ือดาํเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน์ หากท่านยืน่คดัคา้น บริษทั จะยงัคงดาํเนินการเกบ็

รวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะท่ีบริษทั สามารถแสดงเหตุผลตาม

กฎหมายไดว้่ามีความสําคญัยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพ่ือการยืนยนัการปฏิบติั

ตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

5.5.สิทธิขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํให้

เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านได้ หากท่านเช่ือวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเกบ็รวบรวม ใช้
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และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษทั หมดความจาํเป็นในการเก็บ

รักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี หรือเม่ือท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความ

ยนิยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้

5.6.สิทธิขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีท่ี

บริษทั อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคาํร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอคดัคา้นของ

ท่าน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษทั หมดความจาํเป็นและตอ้งลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแต่ท่านขอใหบ้ริษทั ระงบัการใชแ้ทน

5.7.สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูล ท่านสามารถปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง

เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ ไดต้ลอดเวลาโดยการเขา้สู่บญัชีการใชบ้ริการ

ของท่านบนแพลตฟอร์มของ บริษทั หากท่านไม่มีบญัชีการใชบ้ริการกบับริษทัท่านอาจทาํการ

ปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยการติดต่อบริษทัตามช่องทางทา้ยนโยบายฉบบัน้ี

5.8.สิทธิร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานผูมี้อาํนาจ หากท่านเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช้ และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทาํในลกัษณะท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง สําหรับรายละเอียดการติดต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทา้ย

นโยบายฉบบัน้ี

การใชสิ้ทธิของท่านดงักล่าวขา้งตน้สามารถทาํไดโ้ดยกรอกแบบฟอร์มคาํร้องขอใชสิ้ทธิและยืน่คาํร้อง

ต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อยา่งไรก็ตามการใชสิ้ทธิของท่านอาจถูกจาํกดัภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีบาง

กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีบริษทั อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดาํเนินการตามคาํขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ของท่านได้ เช่น ตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมายหรือคาํสั่งศาล เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การใชสิ้ทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล

อ่ืน เป็นตน้ โดยหากบริษทั ปฏิเสธคาํขอขา้งตน้ บริษทั จะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหท่้านทราบดว้ย

อน่ึง การลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูใ่นรูปแบบท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ี

เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ หรือการยกเลิกความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถทาํไดภ้ายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมายและสัญญาท่ีทาํไวก้บับริษทั เท่านั้น ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิดงักล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการ

ปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํไวก้บับริษทั หรือกรณีการใหบ้ริการอ่ืน ๆ เน่ืองจากจะไม่สามารถระบุตวัตนของเจา้ของ
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ขอ้มูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดขอ้จาํกดัในการใหบ้ริการในบางส่วนท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และอาจ

ทาํใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ไดรั้บสิทธิประโยชนก์ารบริการ และข่าวสารจากบริษทัต่อไป

6.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษทัรับรองว่าบริษทัมีการใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัภายในบริษทัและการใชบ้งัคบันโยบายอยา่ง

เขม้งวดในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภยั ซ่ึงรวมถึงการเขา้รหัสขอ้มูล และมาตรการ

ป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูล โดยบริษทักาํหนดให้บุคลากรของบริษทัและผูรั้บจ้างภายนอกจะตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม รวมถึงจดัให้มีการดูแลรักษาขอ้มูลและมีมาตรการท่ี

เหมาะสมในการใชห้รือการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดย

 จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

 จดัใหมี้วธีิการทางเทคโนโลยเีพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต

 จัดการทาํลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือความปลอดภัยเม่ือข้อมูลดังกล่าวไม่จ ําเป็นสําหรับ

วตัถุประสงคท์างกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

หากท่านมีเหตุใหเ้ช่ือวา่ความเป็นส่วนบุคคลของท่านไดถู้กละเมิดโดย บริษทั กรุณาติดต่อบริษทัผา่นทาง

ช่องทางตามทา้ยนโยบายฉบบัน้ี

รหสัผา่นของท่านเป็นกุญแจสาํหรับบญัชีการใชบ้ริการของท่าน กรุณาใชต้วัเลข ตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ท่ี

แตกต่างกนั และไม่แบ่งปันรหสัผา่น บริษทั แก่ผูอ่ื้น หากท่านไดแ้บ่งปันรหสัผา่นแก่ผูอ่ื้น ท่านจะรับผดิชอบต่อ

การกระทาํต่าง ๆ ท่ีไดก้ระทาํลงในนามหรือผา่นทางบญัชีการใชบ้ริการของท่านและผลท่ีตามมา หากท่านไม่

สามารถควบคุมรหสัผา่นของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ี

ส่งให้แก่ บริษทั ท่านอาจตอ้งยอมรับนิติกรรมใด ๆ ท่ีทาํลงในนามของท่าน ดงันั้นหากรหัสผ่านของท่านถูก

เปิดเผยหรือไม่เป็นความลบัอีกต่อไปไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุท่ีอาจเช่ือไดว้า่รหสัผา่นนั้นถูกเปิดเผย

หรือไม่เป็นความลบัอีกต่อไป ท่านควรท่ีจะติดต่อบริษทัและเปล่ียนรหัสผ่านของท่าน บริษทัขอเตือนให้ท่าน

ออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกคร้ังท่ีท่านใช้คอมพิวเตอร์

สาธารณะ
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7.ผู้เยาว์

กรณีท่านเป็นผูเ้ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบิดา

มารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ์ (แลว้แต่กรณี) (เวน้แต่เป็นกรณีท่ี พ.ร.บ..คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

กาํหนดให้สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม) ดงันั้นในการทาํธุรกรรมหรือให้ขอ้มูลตาม

นโยบายน้ีบริษทัจะถือวา่ท่านไดรั้บความยนิยอมจากบิดามารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ์ ดงักล่าวแลว้

8.การใช้โปรแกรม

บริษทัหรือผูใ้ห้บริการท่ีได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกก้ี (Cookies) หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ี

คลา้ยคลึงกนัเพื่อจดัเก็บขอ้มูล เพื่อช่วยใหบ้ริษทัสามารถจดัใหมี้การบริการท่ีดีข้ึน เร็วข้ึน ปลอดภยัข้ึน และเพื่อ

ความเป็นส่วนบุคคลของท่าน เม่ือท่านใชบ้ริการ และ/หรือเขา้สู่แพลตฟอร์ม

เม่ือท่านเขา้เยีย่มชม บริษทั เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษทับริษทัทาํการจดจาํและบนัทึกขอ้มูลท่ีบราวเซอร์

ของท่านส่งเขา้มาโดยอตัโนมติัเม่ือท่านเขา้เวป็ไซตข์องบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจหมายรวมถึง

 ท่ีอยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

 ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน

 หนา้เวป็ไซตท่ี์ท่านเขา้ถึงก่อนท่ีท่านจะเขา้สู่แพลตฟอร์ม

 หนา้เวป็ไซตท่ี์ท่านเขา้ชมในแพลตฟอร์ม

 จาํนวนเวลาท่ีท่านใชใ้นการชมหนา้เวป็ไซตด์งักล่าว สินคา้หรือขอ้มูลท่ีท่านคน้หาในแพลตฟอร์ม เวลา

เขา้ชมวนัท่ี และขอ้มูลทางสถิติอ่ืน ๆ

ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ี จะถูกจดัเก็บเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษทัพฒันาแพลตฟอร์ม การ

บริการและสินคา้ท่ีบริษทัจดัหาใหดี้ข้ึน

โปรแกรมคุกก้ี (Cookies) ช่วยใหบ้ริษทัจดจาํอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจาํเพาะได้ และช่วยใหบ้ริษทั

สามารถจดัทาํเน้ือหาให้เหมาะสมกบัความสนใจส่วนบุคคลของท่านไดร้วดเร็วข้ึน และช่วยให้การบริการและ

แพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชนต่์อท่านมากข้ึน
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ทั้งน้ีบริษทัอาจเก็บรวบรวมและใชคุ้กก้ีและเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนั เม่ือท่านใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/

หรือบริการของบริษทั รวมถึงการใชเ้วบ็ไซต์ การทาํธุรกรรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชนัของ

บริษทั

การเก็บรวบรวมคุกก้ีและเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนัดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัสามารถจดจาํท่าน

ทราบถึงความช่ืนชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการท่ีบริษทัจะเสนอผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน

บริษทัอาจใชคุ้กก้ีเพ่ือวตัถุประสงคต์่างๆ (เช่น ใหฟั้งกช์นัพ้ืนฐานสามารถทาํงานได้ ช่วยใหบ้ริษทัเขา้ใจวธีิการท่ี

ท่านใชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทัหรืออีเมล ช่วยใหบ้ริษทัสามารถมอบประสบการณ์ผา่นช่องทางออนไลนห์รือการ

ติดต่อส่ือสารกบัท่านไดดี้ยิง่ข้ึน และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีไดแ้สดงแก่ท่านมีความเก่ียวขอ้งและ

เป็นส่ิงท่ีท่านสนใจยิง่ข้ึน)

9. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลกัการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจาํเป็น บริษทัจะจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็น ระยะเวลาเท่าท่ี

จาํเป็นตามวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกฎหมาย ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล จะ

ถูกเก็บรวบรวมไวต้ลอดระยะเวลาท่ีเป็นคู่สัญญา หรือผูท้าํธุรกรรมกบับริษทั และอีกไม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัท่ี

ส้ินสุดระยะเวลาการเป็นคู่สญัญาหรือผูท้าํธุรกรรมหรือเม่ือถอนความยนิยอมหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด

10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์เดมิ

บริษทัมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนวนัท่ีพ.ร.บ..

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผล

ใชบ้งัคบั ต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดิม หากท่านไม่ประสงคท่ี์จะให้บริษทัเก็บรวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวต่อไป ท่านสามารถแจง้บริษทัเพ่ือขอถอนความยนิยอมของท่านเม่ือใดกไ็ด้
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11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ

หากบริษทัจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ในกรณีน้ีบริษทัจะใช้

ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ห้บริการ

หรือผูรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยัท่ีสุดเพ่ือรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน ซ่ึงรวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี

 เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย

 ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของประเทศ

ปลายทางและไดรั้บความยนิยอมจากท่าน

 ปฏิบติัตามสญัญาท่ีท่านทาํไวก้บับริษทั หรือตามคาํขอของท่านก่อนการเขา้ทาํสญัญา

 ปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนข์องท่าน

 ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือท่านไม่

สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได้

12. วธีิการติดต่อบริษทั

ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิ หรือถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั สามารถ

ติดต่อไดท่ี้ :

สถานท่ีติดต่อ : เลขท่ี 991 อาคารเอฟเอ็น บิว ด้ิง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศพัท์ : 02-300-4951 ต่อ 5109

Website : www.fnoutlet.com

E-Mail : dpofn@fnoutlet.com

และเจา้หนา้ท่ีประจาํสาขาทุกสาขา



มีผลบงัคบัใช้ 1 มิถุนายน 2565

13. วธีิการติดต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านตอ้งการรายงานเร่ืองร้องเรียน หรือหากท่านรู้สึกวา่บริษทั ไม่ตอบขอ้กงัวลของท่านในลกัษณะท่ีน่าพึง

พอใจ ท่านสามารถติดต่อและ/หรือร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้ตาม

รายละเอียดดา้นล่าง

ท่ีอยู่ : 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภกัดี (อาคาร B) ศูนยร์าชการฯ แจ้งวฒันะ สํานักงานคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํนกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศพัท:์ 02-141-6747

อีเมล: pdpc@mdes.go.th

14. . การเปล่ียนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษทัอาจเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราว โดยบริษทั

จะแจง้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัปัจจุบนัไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.fnoutlet.com

mailto:pdpc@mdes.go.th

