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1. บทน ำ 
 

ประกำศนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีจ้ัดท ำโดย บริษัทสลิม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (“บริษัท” หรือ “ เรำ”) เพือ่ใช้
บังคบักบัพนักงำน ประกำศฉบับนีจ้ะอธิบำยกำรประมวลผล "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของพนักงำนโดยบริษัท ทั้งในระหว่ำงที่
พนักงำนยังเป็นพนักงำนและภำยหลังจำกส้ินสภำพควำมเป็นพนักงำน และประกำศฉบับนีก้็อธิบำยถึงสิทธิของพนักงำน
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พระรำชบัญญัติฯ") บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนทุกคนอ่ำน
ประกำศนีอ้ย่ำงละเอยีดพร้อมกบันโยบำยอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบักำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 

2. ค ำและค ำนิยำม 

ค ำทั้งหมดท่ีใชใ้นนโยบำยน้ีมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัท่ีก ำหนดโดยนโยบำยภำยในของบริษทั เร่ืองกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทประมวลผล 
 

เรำอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปน้ีเก่ียวกบัพนกังำนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นประกำศฉบบัน้ี 

1. รำยละเอียดช่ือ สภำนภำพ และกำรติดต่อ เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ เพศ สญัชำติ สถำนภำพกำรสมรส วนัเดือนปีเกิด 

อำย ุรำยละเอียดกำรติดต่อส่วนบุคคล หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน หนงัสือเดินทำง ใบขบัขี่ 

2. ข้อมูลกำรคัดเลือก เช่น ทักษะและประสบกำรณ์ พนักงำนวุฒิ เอกสำรอ้ำงอิง ซีวีและกำรสมัคร ข้อมูลกำร

สมัภำษณ์และกำรประเมินผล 

3. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรมีส่วนร่วมของพนกังำน เช่น สัญญำกำรจำ้งงำน จ ำนวนพนกังำน รูปถ่ำย หน่วยธุรกิจท่ี

ไดรั้บมอบหมำย สำยกำรรำยงำน วนัท่ีบอกเลิก/ส้ินสุดสัญญำของพนักงำน เหตุผลของกำรบอกเลิก วนัสุดทำ้ย

ของกำรท ำงำนและกำรสมัภำษณ์พนกังำนท่ีลำออก 

4. ขอ้มูลค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ เช่น ขอ้มูลค่ำตอบแทน เบ้ียเล้ียง ค่ำล่วงเวลำ โบนสั รำยละเอียดบญัชีธนำคำร 

ขอ้มูลภำษี รำยละเอียดของผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีพนกังำนไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บและกำรเรียกร้องค่ำใชจ่้ำย 

5. ขอ้มูลกำรจดักำรกำรลำและกำรขำดงำน เช่น บนัทึกกำรเขำ้งำนและบนัทึกกำรขำดงำน 

6. ขอ้มูลกำรจัดกำรผลงำน เช่น ข้อมูลกำรประเมินและกำรทบทวนผลงำนของพนักงำน ผลกำรประเมินและ

วตัถุประสงค ์
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7. ขอ้มูลกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำ เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมตอ้งกำรกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำหรือกำร

ฝึกอบรมท่ีไดรั้บและใบรับรองกำรฝึกอบรม 

8. ข้อมูลกำรเผำ้ระวงั เช่น ภำพโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กำรเข้ำสู่ระบบและอำคำร และบันทึกกำรเข้ำออก 

ภำพถ่ำยในบตัรเขำ้ออก 

9. กำรเรียกร้องและกำรร้องเรียนของพนกังำน เช่น ขอ้ร้องเรียนท่ีพนกังำนเป็นผูร้้องเรียน 

10. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนท่ีเรำอำจรวบรวมเก่ียวกบัพนกังำน ไดแ้ก่ ศำสนำ หมู่หรือกลุ่มเลือด สภำพสุขภำพ 

และขอ้มูลควำมเป็นอยูท่ี่พนักงำนประกำศหรือไดรั้บจำกกำรตรวจสุขภำพรวมถึงสภำวะทำงกำรแพทย ์รำยงำน

สุขภำพหรืออำชีวอนำมยั กำรลำป่วย ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์และขอ้มูลเก่ียวกบัโทษหรือประวติัอำชญำกรรม 

 

4. วธีิกำร/แหล่งข้อมูลทีบ่ริษัท ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน 
 

บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัพนกังำนผำ่นกระบวนกำรสรรหำทั้งโดยตรงจำกพนักงำนหรือบำงคร้ังจำก

บริษทัจดัหำงำนเอกชนหรือโซเชียลมีเดีย บริษทัอำจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัพนกังำนจำกบุคคลท่ีสำม
รวมถึง คนกลำง อดีตนำยจำ้ง หน่วยงำนตรวจสอบประวติัอ่ืน ๆ 

 

เม่ือพนกังำนเร่ิมงำนกบัเรำพนกังำนจะตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลบำงอยำ่งกบัเรำโดยตรง เช่น รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของ

พนกังำนและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัอำจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัพนกังำนในระหวำ่งกำรจำ้ง
งำนของพนกังำน 

 

บริษทัไม่จ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกพนักงำนเป็นกำรเฉพำะหำกบริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนเพ่ือ: (1) 

ป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำยหรือสุขภำพ (2) ปฏิบติัตำมสญัญำท่ีพนกังำนท ำหรือเพื่อด ำเนินกำรตำมค ำขอของ

พนักงำนก่อนท ำสัญญำ (3) ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทหรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้ส ำคญัน้อยกว่ำสิทธิขั้น
พ้ืนฐำนของพนกังำน (4) ปฏิบติัตำมกฎหมำยและผลประโยชน์สำธำรณะอ่ืน ๆ ตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต 

 

เม่ือมีควำมจ ำเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกับพนักงำนเรำจะด ำเนินกำรเพ่ือวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ีโดยอำศยัฐำนทำงกฎหมำยต่อไปน้ี 
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(ก) เรำอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนในกรณีท่ีกำรประมวลผลมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรก ำหนด

สิทธิตำมกฎหมำยของเรำ (เช่น กำรด ำเนินคดี) กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือกำรปกป้องสิทธิของเรำ (เช่น เพ่ือ

เตรียมกำรต่อสูใ้นกระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลหรือกระบวนกำรใด ๆ ท่ีด ำเนินกำรโดยเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ) 

(ข) เรำอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกบัพนักงำนเพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อพนกังำน

หรือชีวติ ร่ำงกำยหรือสุขภำพของบุคคลอ่ืนเม่ือพนกังำนหรือบุคคลดงักล่ำวไม่สำมำรถใหค้วำมยนิยอมได ้

(ค) เรำอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นเฉพำะในกรณีท่ีพนกังำนใหค้วำมยนิยอมเป็นกำรเฉพำะ

และชดัแจง้ส ำหรับกำรประมวลผลดงักล่ำวหรือเม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกบัพนกังำนถูกเปิดเผย

ต่อสำธำรณะแลว้เท่ำนั้น (เช่น ในโซเชียลมีเดีย) และ 

(ง) เรำอำจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเม่ือมีกำรร้องขอหรือไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำย 

  

หำกบริษทัขอควำมยินยอมเพ่ิมเติมจำกพนกังำนเป็นกำรเฉพำะและชดัแจง้ บริษทัจะให้รำยละเอียดขอ้มูลท่ีบริษทัตอ้งกำร

และเหตุผลท่ีบริษทัตอ้งกำรเพ่ือให้พนกังำนพิจำรณำอยำ่งรอบคอบวำ่พนกังำนตอ้งกำรยนิยอมหรือไม่ พนกังำนควรทรำบ

วำ่กำรให้ควำมยินยอมไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขของสัญญำระหวำ่งพนักงำนกบัเรำวำ่พนกังำนจะตอ้งตกลงท่ีจะให้ควำมยินยอม
ของพนกังำนเม่ือเรำร้องขอ 

 
5. วตัถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนเพ่ือวตัถุประสงคห์ลำยประกำรรวมถึงวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. กำรสรรหำและกำรคดัเลือก 

1.1 เพ่ือประเมินกำรสมคัรส ำหรับกำรจำ้งงำนและตดัสินใจเก่ียวกบักำรคดัเลือกพนกังำน 

1.2 กำรคัดกรองก่อนกำรจ้ำงงำนรวมถึงสิทธิในกำรตรวจสอบกำรท ำงำน กำรตรวจสอบเอกสำรอ้ำงอิง กำร

ตรวจสอบประวติัอำชญำกรรมในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งและเหมำะสม 

1.3 เพ่ือเสนองำน ให้สัญญำกำรจ้ำงงำนและกำรเตรียมพร้อมท่ีจะเร่ิมกำรจำ้งงำนของพนักงำนเม่ือพนักงำนรับ

ขอ้เสนอจำกเรำ 

1.4 เพ่ือติดต่อพนกังำนควรในกรณีท่ีมีต ำแหน่งอ่ืนท่ีเหมำะสมในอนำคต 

1.5 เพ่ือตอบค ำถำม จดักำรปัญหำ หรือขอค ำติชมท่ีไดรั้บเก่ียวกบักำรตดัสินใจในกำรสรรหำของเรำ 

2. กำรจดักำรอยำ่งต่อเน่ืองในทุกดำ้นของควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพนกังำนกบับริษทั 

2.1 เพื่อจดักำรและรักษำบนัทึก ไฟลแ์ละระบบของฝ่ำยบุคคล รวมถึงกำรสนบัสนุนดำ้นเทคนิคและกำรบ ำรุงรักษำ

ระบบฝ่ำยบุคคล 

2.2 กำรจดัหำและบริหำรผลตอบแทนและผลประโยชน์ 
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2.3 เพื่อจดัท ำภำษีและกำรหกัเงินและเงินสมทบท่ีเหมำะสม 

2.4 เพ่ือก ำหนดและเปล่ียนแปลงกำรอนุญำตกำรเขำ้ออกอำคำรและระบบ 

2.5 กำรระบุและส่ือสำรอยำ่งมีประสิทธิภำพกบัพนกังำน 

2.6 กำรเผยแพร่กำรส่ือสำรภำยในหรือภำยนอกหรือส่ือประชำสัมพนัธ์ท่ีเหมำะสมรวมถึงผำ่นโซเชียลมีเดียในกรณีท่ี

เหมำะสม 

2.7 กำรจดักำรและตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน 

2.8 กำรจดักำรขอ้ร้องเรียน กระบวนกำรกำรสอบสวนและกระบวนกำรทำงวินยั และกำรตดัสินใจดำ้นกำรจดักำรท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2.9 กำรฝึกอบรม กำรพฒันำ กำรส่งเสริม อำชีพและกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง และกำรวำงแผนฉุกเฉินทำงธุรกิจ 

2.10 กำรประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบักำรขำดงำน 

3. กำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ควำมปลอดภยัและกำรใชร้ะบบ 

3.1 กิจกรรมกำรตรวจสอบ กำรติดตำม กำรสอบสวนและกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมระเบียบเก่ียวกับนโยบำยของ

บริษทั  จรรยำบรรณ กฎหมำยท่ีบงัคบัใช ้

3.2 กำรติดตำมกำรใชข้อ้มูลและระบบกำรส่ือสำรของเรำเพื่อรับรองกำรปฏิบติัตำมระเบียบนโยบำยไอทีและควำม

ปลอดภยัของขอ้มูลของเรำเพ่ือป้องกนักำรเขำ้ถึงระบบของเรำโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

4. กำรตอบสนองต่อกำรร้องขอดำ้นกฎหมำยและดำ้นกำรก ำกบัดูแล 

4.1 ปฏิบติัตำมกำรร้องขอดำ้นกฎหมำยของหน่วยงำนรัฐ กำรร้องขอให้เปิดเผย หรือค ำสั่งศำล ขอ้บงัคบัของรัฐบำล 

หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลในกรณีท่ีจ ำเป็นหรือไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั 

5. กำรบอกเลิกกำรจำ้งงำนและกำรจดักำรควำมสมัพนัธ์หลงักำรจำ้งงำน 

5.1 กำรจดักำรเร่ืองกำรเลิกจำ้งและเร่ืองต่ำงๆ หลงักำรเลิกจำ้ง เช่น ประสำนงำนกบัผูแ้ทนทำงกฎหมำยของพนักงำน 

กำรช ำระเงินคืนค่ำใชจ่้ำย ผลประโยชน์ของพนกังำน ด ำเนินกำรเลิกจำ้ง และกำรด ำเนินคดีภำยหลงักำรเลิกจำ้ง 

 

หำกพนักงำนตดัสินใจท่ีจะไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลบำงอย่ำงกบับริษทัท่ีบริษทัร้องขอ บริษทัอำจไม่สำมำรถปฏิบติัตำม

สญัญำระหวำ่งบริษทักบัพนกังำนได ้(เช่น กำรจ่ำยเงินใหพ้นกังำนหรือกำรให้ผลประโยชน์) หรือบริษทัอำจไม่สำมำรถให้
ผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีพนกังำนมีสิทธิไดรั้บ 

 

บริษทัอำจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนเป็นคร้ังครำวไดโ้ดยท่ีพนกังำนไม่ตอ้งรับทรำบหรือให้ควำมยนิยอมในกรณีท่ี
กำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นหรือเม่ือกฎหมำยบญัญติัอนุญำตใหท้ ำได ้
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6. กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลภำยในประเทศ 
 

บริษทัอำจเปิดเผยหรือแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนท่ีเรำเก็บรวบรวมกบัพนกังำนใหก้บับุคคลต่อไปน้ีใน
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของเรำ 

 

6.1 บริษทัในกลุ่มของเรำ พนกังำนอำจเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเรำ www.slimconceptthailand.com เพื่อดูบริษทัของเรำใน

กลุ่ม เรำแชร์ขอ้มูลดงักล่ำวเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรสรรหำและกำรคดัเลือก กำรจดักำรควำมสมัพนัธ์ของพนกังำน 

กำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ควำมปลอดภยัและกำรใชร้ะบบ กำรตอบสนองต่อกำรร้องขอดำ้นกฎหมำย

และดำ้นกำรก ำกบัดูแล และกำรเลิกจำ้งและกำรจดักำรควำมสมัพนัธ์หลงักำรจำ้งงำน 

6.2 ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นวชิำชีพ เช่น นกักฎหมำย นกับญัชีหรือผูต้รวจสอบบญัชีท่ีมีหนำ้ท่ีตำมสญัญำในกำรรักษำควำมลบั

ของบริษทั 

6.3 ผูป้ระมวลผลท่ีเป็นบุคคลท่ีสำม เช่น กำรใหบ้ริกำรคลำวด ์บริกำรโฮสตข์อ้มูล และบริกำรระบบไอที 

6.4 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ศำล หน่วยงำนรัฐ รัฐวสิำหกิจ (เช่น กำรไฟฟ้ำ/กำรประปำ) และหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย 

6.5 ผูซ้ื้อท่ีเป็นบุคคลท่ีสำมท่ีเก่ียวขอ้ง คู่คำ้ในกรณีท่ีเรำขำยหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพยข์องเรำทั้งหมดหรือส่วนหน่ึง

ส่วนใด (รวมถึงในกรณีของกำรปรับโครงสร้ำง กำรเลิกกิจกำรหรือกำรช ำระบญัชี) 

6.6 บุคคลท่ีสำมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำร/ผลิตภณัฑ์ซ่ึงเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของเรำใชป้ลัก๊อินหรือเน้ือหำ

โฆษณำของบุคคลท่ีสำม ในกรณีดังกล่ำว พนักงำนควรรับทรำบว่ำ แมเ้รำจะตรวจสอบว่ำบุคคลท่ีสำมนั้ นมี

มำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอหรือไม่ก็ตำม แต่หำกพนกังำนเลือกท่ีจะด ำเนินกำรส่ือสำรกบั

โฆษณำ ปลัก๊อินหรือคอนเทนตด์งักล่ำว ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนจะถูกประมวลผลโดยบุคคลท่ีสำม ดงันั้น

เรำขอแนะน ำให้พนกังำนอ่ำนประกำศนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสำมอยำ่งละเอียดก่อนท่ีจะ

ด ำเนินกำรส่ือสำรหรือด ำเนินกำรกบับุคคลท่ีสำมดงักล่ำวต่อไป 

6.7 บุคคลท่ีสำม เช่น ธนำคำร กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ บริษทัประกนัภยัและบุคคลอ่ืนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรจำ้งงำน

หรือรับรองวำ่พนกังำนมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ของบริษทั 

 

7. กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ 
 

บริษทัอำจแชร์หรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนไปยงัประเทศท่ีอยูต่่ำงประเทศไทยเม่ือ 
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1.1 กำรแชร์หรือถ่ำยโอนดงักล่ำวมีฐำนทำงกฎหมำยอยำ่งนอ้ยหน่ึงรำยกำรในขอ้ 4 ของนโยบำยฉบบัน้ี และ 
1.2 ผูรั้บอยูใ่นประเทศท่ีมีกำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเพียงพอตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดหรือ

วนิิจฉ ย  อยำ่งไรก็ดี ขอ้ก ำหนดน้ีจะไม่บงัคบัใชใ้นกรณีท่ี 
 
 พนกังำนไดใ้ห้ควำมยินยอมอยำ่งชดัแจง้ในกำรถ่ำยโอน/กำรแชร์โดยพนกังำนไดรั้บแจง้อยำ่งครบถว้น

ถึงรำยละเอียดของกำรปกป้องท่ีไม่เพียงพอของประเทศอ่ืนนั้นแลว้ 

 กำรถ่ำยโอนหรือแชร์มีควำมจ ำเป็นเพ่ือปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีทำงกฎหมำย 

 มีควำมจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรท ำสญัญำหรือด ำเนินกำรกบัเร่ืองตำมค ำขอของพนกังำนก่อนท่ีจะ

ท ำสญัญำ 

 มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำสัญญำระหว่ำงบริษทักับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือผลประโยชน์ของ

พนกังำน 

 มีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำยหรือสุขภำพของบุคคล และพนกังำนไม่

สำมำรถใหค้วำมยนิยอมไดใ้นเวลำดงักล่ำว และหรือ 

 มีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์สำธำรณะท่ีส ำคญัอยำ่งนอ้ยหน่ึงอยำ่ง

ตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต 

 เม่ือจ ำเป็นตอ้งมีกำรถ่ำยโอนหรือกำรแชร์ หรือกรณีอ่ืนๆท่ีกฎหมำยบญัญติัใหส้ำมำรถกระท ำได ้

 

8. ระยะเวลำกำรเกบ็รักษำ 
 

บริษทัจะรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตรำบเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์บริษทัรวบรวมไวร้วมถึงเพ่ือให้เป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดในกำรรำยงำนใด ๆ เพ่ือก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำท่ีเหมำะสมส ำหรับขอ้มูล

ส่วนบุคคล บริษทัจะพิจำรณำจ ำนวน ลกัษณะและควำมละเอียดอ่อนของขอ้มูลส่วนบุคคล ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดอนัตรำยจำก

กำรใชง้ำนหรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนโดยไม่ไดรั้บอนุญำต วตัถุประสงคข์องกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของพนักงำนวำ่บริษทัจะสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่ำนั้นดว้ยวิธีกำรอ่ืนและขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยท่ีบงัคบัใช้
และระยะเวลำของช่วงเวลำใด ๆ ท่ีจ ำเป็นไดห้รือไม่เพ่ือก ำหนด ใชห้รือปกป้องสิทธิทำงกฎหมำย 

 

ในบำงสถำนกำรณ์บริษทัจะลบช่ือในขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนเพ่ือไม่ใหส้ำมำรถเช่ือมโยงกบัพนกังำนไดอี้กต่อไป ใน

กรณีน้ีนั้นบริษทัจะใชข้อ้มูลดงักล่ำวโดยไม่แจง้ให้พนักงำนทรำบล่วงหน้ำ เม่ือพนักงำนไม่ไดเ้ป็นพนักงำน ลูกจำ้งหรือ

ผูรั้บเหมำของเรำอีกต่อไปเรำจะเก็บรักษำและท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนอยำ่งปลอดภยัตำม [นโยบำยกำรเก็บ
รักษำขอ้มูลของเรำหรือกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง] 
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9. สิทธิของพนักงำน 
 

พนกังำนมีสิทธิต่อไปน้ีภำยใต ้พระรำชบญัญติัฯ 

 

 สิทธิของเจ้ำของข้อมูล รำยละเอยีด 

1 สิทธิในกำรเขำ้ถึง พนกังำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงและรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรำมีเก่ียวกบั
ตวัพนกังำน หรือพนกังำนอำจขอใหเ้รำเปิดเผยแหล่งท่ีเรำไดรั้บขอ้มูลของ
พนกังำนซ่ึงพนกังำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอม 

2 สิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูล พนกังำนมีสิทธิท่ีจะขอใหเ้รำถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนไปยงั
บุคคล/องคก์รอ่ืน หรือขอดูขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรำถ่ำยโอนไปยงับุคคล/
องคก์รอ่ืน ๆ เวน้แต่จะเป็นไปไม่ไดเ้น่ืองจำกสถำนกำรณ์ทำงเทคนิค 

3 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผล
ขอ้มูลของพนกังำน 

พนกังำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน 
บริษทัเคำรพสิทธิของพนกังำนและเรำจะประเมินค ำขอเป็นรำยกรณีตำม
ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

4 สิทธิในกำรลบ 

 

พนกังำนมีสิทธิท่ีจะขอใหเ้รำลบ ท ำลำยหรือลบช่ือในขอ้มูลส่วนบุคคล
ของพนกังำนในกรณีต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จ ำเป็นเพ่ือจุดประสงคท่ี์ขอ้มูลดงักล่ำวถูก
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยอีกต่อไป 

2) พนกังำนไดถ้อนควำมยนิยอมของพนกังำนท่ีใหมี้กำรรวบรวม 
ใชห้รือเปิดเผยแลว้ 

3) พนกังำนไดค้ดัคำ้นกำรรวบรวม กำรใชห้รือกำรเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลและบริษทัไม่มีเหตุผลท่ีจะปฏิเสธค ำขอดงักล่ำว และ
หรือ 

4) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลถูกรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยอยำ่งผดิ
กฎหมำยภำยใตก้ฎหมำย 
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 สิทธิของเจ้ำของข้อมูล รำยละเอยีด 

บริษทัเคำรพสิทธิของพนกังำนและเรำจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของ
พนกังำนเวน้แต่วำ่บริษทัจะเห็นวำ่จ ำเป็นท่ีจะตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่ำวไว ้

5 สิทธิในกำรจ ำกดักำรประมวลผล
ขอ้มูลของพนกังำน 

พนกังำนมีสิทธิท่ีจะขอใหเ้รำจ ำกดักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
พนกังำนในกรณีต่อไปน้ี 

1) อยูภ่ำยใตก้ระบวนกำรตรวจสอบท่ีรอกำรตรวจสอบวำ่ขอ้มูล
ส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและครบถว้นหรือไม่ 

2) เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีควรถูกลบหรือท ำลำยเน่ืองจำกไม่เป็นไป
ตำมกฎหมำยและพนกังำนขอจ ำกดักำรใชง้ำนแทน 

3) ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำอีกต่อไปเพ่ือ
จุดประสงคท่ี์ขอ้มูลถูกรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย แต่พนกังำนยงัมี
ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเก็บรักษำเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรก ำหนด 
กำรปฏิบติัตำม กำรใชสิ้ทธิในกำรเรียกร้องทำงกฎหมำยหรือกำร
ปกป้องสิทธิในกำรเรียกร้องทำงกฎหมำย 

4) บริษทัก ำลงัพิจำรณำค ำขอของพนกังำนซ่ึงคดัคำ้นกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

6 สิทธิในกำรถอนควำมยนิยอม พนกังำนสำมำรถถอนควำมยนิยอมเม่ือใดก็ไดเ้วน้แต่จะเป็นกำรขดัต่อ
ประกำศของบริษทั 

7 สิทธิในกำรแกไ้ข พนกังำนมีสิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งเพ่ือใหถู้กตอ้ง 
เป็นปัจจุบนั ครบถว้นและไม่ท ำใหเ้ขำ้ใจผิด หำกบริษทัปฏิเสธค ำขอของ
พนกังำนบริษทัจะบนัทึกกำรปฏิเสธดงักล่ำวพร้อมเหตุผล 

8 สิทธิในกำรยืน่เร่ืองร้องเรียน พนกังำนจะมีสิทธิร้องเรียนในกรณีท่ีบริษทั ผูป้ระมวลผลขอ้มูล รวมถึง
พนกังำนของบริษทั ไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือประกำศอ่ืน ๆ ของ
กฎหมำย 

 

หำกตอ้งกำรใช้สิทธิของเจ้ำของขอ้มูลใด ๆ ของพนักงำน โปรดติดต่อเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูล ของเรำผ่ำนช่องทำงท่ี

ก ำหนดในนโยบำยฉบบันีน ้ในกรณีท่ีมีกำรร้องขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนเวน้แตบ่ริษทัจะมีเหตุผลท่ีจะปฏิเสธ
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ค ำขอของพนกังำนบริษทัจะส่งส ำเนำดงักล่ำวใหพ้นกังำนภำยใน [30] วนัหลงัจำกไดรั้บค ำขอของพนกังำน หำกพนกังำนมี

ขอ้สงสัยหรือตอ้งกำรใชสิ้ทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนโปรดติดต่อ เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล  ของบริษทัตำมรำยละเอียดท่ีใหไ้ว ้

 

บริษทัอำจจ ำเป็นตอ้งขอขอ้มูลเฉพำะจำกพนกังำนเพ่ือช่วยเรำยนืยนัตวัตนของพนกังำนและรับรองวำ่พนกังำนมีสิทธิในกำร

เขำ้ถึงขอ้มูล (หรือเพ่ือใชสิ้ทธิอ่ืนใดของพนกังำน) น่ีเป็นอีกมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสมเพ่ือให้แน่ใจวำ่ขอ้มูล
ส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ท่ีไม่มีสิทธิรับขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

ส ำหรับผูท่ี้ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เรำก่อนท่ี พระรำชบญัญติัฯ จะมีผลบงัคบัใช ้เรำจะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของพนกังำนต่อไปหำกกำรประมวลผลขอ้มูลของเรำจะเป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละจุดประสงคท่ี์พนกังำนอนุญำต

ใหเ้รำรวบรวมขอ้มูลของพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด พนกังำนอำจขอให้เรำหยดุประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัพนกังำน

ไดผ้่ำน [ใส่ลิงคห์รือช่องทำงอ่ืน ๆ] เรำจะตรวจสอบค ำขอของพนกังำนเป็นรำยกรณี บริษทัขอแจง้ใหพ้นกังำนทรำบวำ่กำร

ถอนควำมยนิยอมของพนกังำนอำจส่งผลกระทบต่อบริกำรท่ีบริษทัจดัให้ เช่น กำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริกำร

ใหม่ของเรำ เน่ืองจำกตวัอย่ำงเช่น หำกยงัคงท่ีเหลืออยู่หลงัจำกกำรถอนควำมยินยอมแลว้ขอ้มูลอำจไม่เพียงพอท่ีเรำจะ
ใหบ้ริกำรท่ีครบถว้นตำมท่ีพนกังำนตอ้งกำรหรือเรำอำจตอ้งใชเ้วลำในกำรขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกพนกังำน 

 

10. กำรปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน 
 

ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีพนกังำนให้ไวมี้กำรเปล่ียนแปลง พนกังำนตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบถึงกำรปรับปรุงหรือแกไ้ข

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใหไ้วเ้พ่ือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัระหวำ่งท่ีพนกังำนมีควำมสมัพนัธ์ใน
กำรท ำงำนกบัเรำ 

  

หำกขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนไม่ถูกตอ้งบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนอนัเป็น
ผลมำจำกกำรไม่แกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนใหถู้กตอ้งแต่อยำ่งใด 
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หำกตอ้งกำรปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนโปรดติดต่อเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลผ่ำนทำงช่องทำงท่ีก ำหนดใน
นโยบำยฉบบัน้ี  

 

 

11. บันทกึค ำขอ/กำรปฏิเสธของบริษัท 
 

เม่ือมีกำรร้องขอให้ใชสิ้ทธิเรำจะรับทรำบวำ่ไดรั้บค ำขอและยนืยนัวำ่เรำก ำลงัตรวจสอบค ำขอและจะตอบกลบัภำยในกรอบ

เวลำตำมกฎหมำย เรำจะประเมินขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย ฐำนทำงกฎหมำยของกำรประมวลผล ผลท่ีอำจเกิดข้ึนกบัพนกังำน 

และเรำจะตอบกลบัพนกังำนตำมก ำหนดเวลำ ค ำขอแต่ละคร้ังจะไดรั้บกำรพิจำรณำเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณ์และ
ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยในขณะนั้น เรำจะติดตำมและบนัทึกค ำขอเพ่ือจุดประสงคด์ำ้นควำมรับผิดชอบ 

 
 

12. สิทธิในกำรยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อส ำนักงำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

พนกังำนมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนในกรณีท่ีบริษทั ผูป้ระมวลผลขอ้มูล รวมถึงพนกังำนของบริษทัไม่ปฏิบติัตำม พระรำชบญัญติั
ฯ หรือประกำศอ่ืน ๆ ของ พระรำชบญัญติัฯ 

 

หำกพนกังำนเห็นวำ่เรำไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนโดยละเมิดกฎหมำยท่ีบงัคบัใชแ้ละไม่สำมำรถแกไ้ข

กำรละเมิดดงักล่ำวเพ่ือให้พนกังำนพึงพอใจอยำ่งสมเหตุสมผลได ้โปรดติดต่อ เจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ของ

บริษทัผ่ำนทำงช่องทำงท่ีก ำหนดในนโยบำยฉบบัน้ี  นอกจำกน้ีพนกังำนสำมำรถติดต่อบริษทัผ่ำนช่องทำงกำรแจง้เบำะแส
ผำ่นช่องทำงเดียวกนั  

 

นอกจำกน้ีพนกังำนยงัมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผูเ้ช่ียวชำญท่ี
ไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยไดอี้กดว้ย 
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13. ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน 
 

บริษทัขอรับรองวำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีถูกเก็บรวบรวมจะถูกเก็บไวอ้ยำ่งปลอดภยัและอยำ่งเคร่งครัดดว้ยมำตรฐำน

ควำมปลอดภยัท่ีเพียงพอ หำกพนักงำนมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้ำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนถูกละเมิดหรือหำกพนักงำนมี
ค ำถำมใด ๆ เก่ียวกบัประกำศฉบบัน้ีโปรดติดต่อ เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ของ บริษทั 

 

บริษทัจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีเหมำะสมเพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีถูกรวบรวมและถูกประมวลผลไดรั้บ

กำรรักษำควำมปลอดภยัและป้องกนักำรประมวลผล กำรใช ้กำรดัดแปลงหรือกำรเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือผิด

กฎหมำย กำรสูญหำยหรือกำรท ำลำยโดยไม่ไดต้ั้งใจ เทคโนโลยแีละซอฟตแ์วร์ เช่น กำรควบคุมกำรรับรองควำมถูกตอ้งของ
ผูใ้ช ้กำรควบคุมขอบเขตเครือข่ำยภำยนอกและภำยในและกำรควบคุมโปรแกรม/ซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นอนัตรำย 

 

14. กำรเปลีย่นแปลงประกำศนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 

บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือปรับปรุงประกำศฉบบัน้ีไดต้ลอดเวลำตำมท่ีเห็นสมควรโดยแจง้ให้

พนกังำนทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว บริษทัจะแจง้กำรเปล่ียนแปลงผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทำงอ่ืนซ่ึง
พนกังำนสำมำรถตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ 

 

 

15. ตดิต่อเรำ 
 

หำกพนักงำนมีควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ ค  ำถำมหรือตอ้งกำรร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน โปรดติดต่อ 

เจ้ำหน้ำท่ี คุ ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล  ของบ ริษัทผ่ำนทำง063-664-4242 หรือ E-mail legalscc@slimconcept.co.th  
หรือ089 664 4242 หรือ E-mail csm@slimconcept.co.th  
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