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1. บทน ำ 

 

บริษทัสลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (“บริษทั” หรือ “ เรำ”) ไดจ้ดัท ำนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี (“นโยบำย”) เพื่อสะทอ้นถึง
ควำมมุ่งมัน่ของเรำในกำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีบริษทัท ำกำรประมวลผลและควำมมุ่งมัน่ของบริษทัท่ีจะด ำเนินกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำย รวมถึงพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระรำชบัญญัติฯ”) และ
ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

ผูรั้บผิดชอบโยบำยฉบบัน้ีจะเป็นผูก้  ำกบัดูแลให้บริษทัท ำกำรปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีตำมท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

 

ขอบเขตกำรใช้บังคบั 

 

นโยบำยฉบบัน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ืออธิบำยวิธีกำร ขอบเขตและวตัถุประสงคข์องกำรรวบรวม กำรใช้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ ลูกคำ้ ซัพ
พลำยเออร์ ผูใ้ห้บริกำร ผูถื้อหุ้นและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัได้รับมำในระหว่ำงกำรด ำเนินธุรกิจและจำกเว็บไซต์ของบริษทัรวมถึงในจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยช่องทำงอ่ืนๆ  

 

นโยบำยน้ีใช้บงัคบักบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในบริษทั หรือโดยบริษทั และบริษทัจะตอ้งก ำกบัดูแลให้กำรประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีด ำเนินกำรโดยบุคคลอ่ืน (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ท่ีกระท ำในนำมของบริษทัให้ด ำเนินกำรโดยเป็นไปตำมนโยบำยคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีและตำมกฎหมำยดว้ย 

 

2. ค ำและค ำจ ำกดัควำม 

 

เลขที่ ค ำส ำคญั ค ำนิยำม 

1. ขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด ๆ หรือท่ีสำมำรถใชร้ะบุบุคคลใดๆไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งโดยกำรอำ้งอิงถึงข้อมูลบ่งช้ี (เช่น ช่ือ หมำยเลขประจ ำตวั ขอ้มูลสถำนท่ี ข้อมูลบ่งช้ี
ออนไลน์หรือปัจจยัหน่ึงหรือหลำยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ทำงร่ำงกำย ทำงสรีรวิทยำ ทำง
พนัธุกรรม ทำงจิตใจควำมรู้สึก ทำงเศรษฐกิจ ทำงวฒันธรรมหรือทำงสงัคม)  

2. ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี
ละเอียดอ่อน 

ข้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหน่ึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี

ละเอียดอ่อนเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือชำติ ตน้ก ำเนิด ควำมคิดเห็นทำงกำร

เมือง ศำสนำ ควำมเช่ือทำงศำสนำหรือทำงปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม 

ขอ้มูลสุขภำพหรือสภำพควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพกำรคำ้ ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์
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และขอ้มูลใด ๆ ในลกัษณะเดียวกนั ตำมท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
จดัตั้งโดยพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562          (“ คณะกรรมกำรคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล”) 

3. กำรประมวลผล กิจกรรมใด ๆ ท่ีมีกำรด ำเนินกำรหรือล ำดบักำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีด ำเนินกำรกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรอัตโนมัติหรือไม่ก็ตำม เช่น กำรรวบรวม กำรบันทึก กำรจัดเก็บ กำร
เปล่ียนแปลง กำรอ่ำนพิจำรณำ กำรใช้ กำรดึง กำรเปิดเผยโดยกำรส่ง กำรแชร์ กำรท ำให้เขำ้ถึงได ้
กำรจดัเรียงหรือกำรรวม กำรก ำหนดขอ้จ ำกดั กำรส่ง กำรเผยแพร่ กำรลบหรือกำรท ำลำยโดย
วิธีกำรใด ๆ 

4. เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
สว่นบุคคล  

บุคคลธรรมดำท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลดังกล่ำวได้รับกำรระบุตวัตนหรือ
สำมำรถระบุตวัตนได ้ทั้งน้ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงผูเ้สียชีวิตและขอ้มูลของนิติบุคคล 
(ท่ีจดัตั้งข้ึนภำยใตก้ฎหมำย เช่น บริษทั มูลนิธิ สมำคมหรือองคก์รอ่ืน ๆ) 

5. เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล เจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรโดยมีหน้ำท่ีเก่ียวกบั

ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดรวมถึงหนำ้ท่ีต่อไปน้ี 

1. ให้ค  ำแนะน ำกบัองคก์รรวมถึงผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ส่วนบุคคลรวมถึงพนักงำนหรือผูใ้ห้บริกำรของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลและก ำกบัดูแลวำ่ปฏิบติัตำม PDPA 

2. เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  จะตอ้งไดรั้บแจง้เม่ือเกิดกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ

กำรร่ัวไหลของขอ้มูลและจะตอ้งสอบสวนปัญหำทนัทีพร้อมกบัฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

3. รวบรวมหลกัฐำนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกำรร่ัวไหลของขอ้มูล

เพ่ือให้องคก์รสำมำรถรำยงำนต่อเจำ้หนำ้ท่ีได ้

4. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล รวมถึง
พนกังำนหรือผูใ้ห้บริกำรของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลเก่ียวกบักำร

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

5. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทั หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส่วน

บุคคลรวมถึงกำรประมวลผลโดยพนักงำนหรือผูใ้ห้บริกำรของบริษทัหรือของผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล 

6. เก็บรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีทรำบหรือไดม้ำระหวำ่งกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

6. ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
สว่นบุคคล  

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรรวบรวม กำรใช้หรือกำร
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
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7. ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลส่วนบุคคล 

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสัง่ท่ีไดรั้บจำกหรือในนำมของบริษทั
ท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  

8. ก ำรล ะ เมิ ด ข้อ มู ล ส่ วน
บุคคล 

กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีผิดกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็นโดยอุบติัเหตุหรือโดยเจตนำ
รวมถึงกำรสูญเสียขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย กำรท ำลำย
โดยมิชอบดว้ยกฎหมำย กำรดดัแปลงหรือกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

 

 

 

 

 

3. หลกักำรของเรำ 

3.1 บริษทัจะใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมเพ่ือก ำกบัดูแลว่ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทัและโดยผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้
เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัฯและกฎหมำย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่บริษทัจะตอ้งใชค้วำมพยำยำมและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีเหมำะสมในกำรปฏิบติั

ตำมหลกักำรดงัต่อไปน้ี 

1. หลกักำรควำมชอบกฎหมำย หลกัควำมเป็นธรรมและหลกัควำมโปร่งใส: กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมำย 
เป็นธรรมและโปร่งใส บริษทัจะตอ้งแจง้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัวิธีท่ีบริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้เจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลทรำบตำมพระรำชบญัญติัฯเพ่ือควำมโปร่งใสในกำรประมวลผล 

2. วตัถุประสงค์: ขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งถูกรวบรวมเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวช้ัดแจง้และโดยชอบด้วยกฎหมำยและบริษทัจะไม่
ประมวลผลในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์หล่ำนั้น 

3. กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยท่ีสุด: บริษทัจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
วตัถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมและเฉพำะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสมจะน ำมำประมวลเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในกำร
ด ำเนินกำร และกำรประมวลผลต่ำงๆจะตอ้งด ำเนินกำรในลกัษณะเท่ำท่ีจ  ำเป็นจริง ๆ ตำมวตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลนั้นเท่ำนั้น 

4. ควำมถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคล: ขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งมีควำมเหมำะสมและในกรณีท่ีจ ำเป็น บริษทัจะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลส่วน
บุคคลให้เป็นปัจจุบนั และบริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรทุกขั้นตอนท่ีเหมำะสมเพ่ือให้แน่ใจวำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆก็ตำมท่ีไม่ถูกตอ้งเม่ือ
พิจำรณำจำกวตัถุประสงคข์องกำรประมวลผลขอ้มูลนั้นๆ ขอ้มูลนั้นจะถูกลบหรือแกไ้ขโดยไม่ชกัชำ้ 

5. กำรเก็บรักษำ: ขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งถูกเก็บไวใ้นรูปแบบท่ีมีกำรระบุตวัตนไม่เกินระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

6. ควำมมัง่คงปลอดภยัและควำมลบั: ขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งถูกประมวลผลในลกัษณะท่ีมีควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสมรวมถึงกำร
ป้องกนักำรประมวลผลและกำรสูญเสียขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำตอยำ่งถูกตอ้งหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย; 

7. กำรถ่ำยโอน/กำรแชร์/กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล: กำรถ่ำยโอน กำรแชร์และกำรเปิดเผยทั้งหมดรวมถึงกำรถ่ำยโอนขำ้มประเทศ
หรือกำรแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งกระท ำโดยอำ้งอิงฐำนทำงกฎหมำยได ้ทั้งน้ีโดยเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

 

3.2 ฐำนส ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
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3.2.1 บริษทัจะต้องก ำกบัดูแลว่ำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับกำรประมวลผลโดยชอบตำมฐำนทำงกฎหมำยท่ีถูกตอ้ง ฐำนทำงกฎหมำย
ส ำหรับกำรประมวลผลมีดงัน้ี 

 

 บริษทัไดรั้บควำมยนิยอมอยำ่งชดัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 มีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบติัตำมสัญญำท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของเจำ้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลก่อนท ำสญัญำ 
 มีควำมจ ำเป็นในกำรป้องกนัหรือปรำบปรำมอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำยหรือสุขภำพของบุคคล 
 มีควำมจ ำเป็นต่อผลประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัซ่ึงไม่ไดส้ ำคญัน้อยกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรือเพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือเพื่อสำธำรณะประโยชน์อ่ืน ๆ ตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต 
 เหตุผลท่ีถูกกฎหมำยอ่ืน ๆ เช่น เม่ือมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งด ำเนินงำนท่ีเรำได้รับมอบหมำย (ถำ้มี) จำกหน่วยงำนรัฐหรือเพื่อจดัท ำ

เอกสำรเชิงประวติัศำสตร์/จดหมำยเหตุเพ่ือสำธำรณะประโยชน์หรือเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรวิจยัหรือสถิติท่ีมีกำรปกป้อง
สิทธิและเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและเป็นไปตำมกฎหมำย และหรือ 

 มีควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
  
 

3.2.2 เรำอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเฉพำะเม่ือเรำมีฐำนทำงกฎหมำยอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 ไดรั้บควำมยนิยอมอยำ่งชดัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 กำรประมวลผลมีควำมจ ำเป็นเพื่อกำรป้องกนัหรือปรำบปรำมอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำยหรือสุขภำพของบุคคลหำกเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยนิยอมดว้ยเหตุผลใดก็ตำม 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนไดรั้บกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนโดยควำมยนิยอมอยำ่งชดัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเอง 
 มีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรประมวลผลเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใขสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยหรือ

กำรยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย  
 มีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรประมวลผลเพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพ่ือวตัถุประสงคต์ำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้และ/หรือ 
 ฐำนทำงกฎหมำยอ่ืน ๆ ตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัให้ท  ำกำรประมวลผลได ้ 
 

เรำจะรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หำกเรำตอ้งไดรั้บขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืน บริษทัจะตอ้งก ำกบัดูแลให้บริษทัตอ้ง
ไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและจะตอ้งแจง้ให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวต่้อไป 

 

3.2.3 บริษทัจะตอ้งก ำกบัให้มีขอ้ตกลงท่ีเหมำะสมกบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีเพียงพอและเพ่ือให้มีกำรปฎิบติัตำมสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะตอ้งมีมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพ่ือก ำกบัดูแลและเฝ้ำติดตำมกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวดว้ย  
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4. หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ  

 

หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ  

 

รำยละเอยีด 

บริษัทต้องปฏิบัติตำมนโยบำยภำยในท่ีเก่ียวกับ
ขอ้มูลส่วนบุคคล และปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัฯ
และกฎหมำยท่ีบงัคบัใชอ้ยำ่งเคร่งครัด 

 

บริษทัจะต้องจดัให้มีแนวทำงหรือคู่มือท่ีจ  ำเป็นเพ่ือให้พนักงำนสำมำรถปฏิบติัตำม
กฎหมำยและจะตอ้งจดัให้มีกำรฝึกอบรมพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี เจำ้หน้ำท่ีคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล  จะตอ้งมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมทั้งหมด 

บริษทัจะตอ้งก ำกบัให้มีกำรรำยงำนกำรละเมิดต่อ 
เจ้ำหน้ำท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ทันทีและ
จะตอ้งก ำกบัให้มีกำรแจง้กำรละเมิดต่อหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้องและ/หรือเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

บริษทัจะตอ้งจดัท ำคู่มือเก่ียวกบักำรจดักำรกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะตอ้ง
ใช้ควำมพยำยำมเพ่ือก ำกบัดูแลเพ่ือให้สำมำรถตรวจพบกำรละเมิดให้ได้โดยเร็วท่ีสุด
และจะต้องสนับสนุนให้พนักงำนรำยงำนกำรละเมิดหรือข้อผิดพลำดใด ๆ ต่อ 
เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ในเวลำท่ีเหมำะสม 
 

เคำรพสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะตอ้งออกคู่มือแนวทำงปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรพิจำรณำค ำร้องขอของ
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย บริษทัจะตอ้งก ำกบัดูแลกำรใช้สิทธิเหล่ำน้ีว่ำ
สำมำรถใชไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ดูขอ้ 5 

จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเหมำะสม บริษัทจะต้องไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ นำนเกินควำมจ ำเป็น บริษัทจะจดัท ำ
นโยบำยกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุตคลให้เหมำะสมเพื่อให้พนกังำนไดป้ฏิบติัตำม 

 

ไมแ่ชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัใครก็ตำมท่ีไม่มีสญัญำ
กบัเรำ 

เรำอำจแชร์หรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนหรือผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคร้ังครำว บริษทัจะตอ้งก ำกบัดูแลว่ำมีบริษทัได้ท  ำ
สญัญำท่ีเหมำะสมกบับุคคลดงักล่ำว 

ปกป้องควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภัยได้ใน
นโยบำยควำมปลอดภยัของขอ้มูล (Information Security Policy) 

ขอควำมยนิยอมเพ่ือใชคุ้กก้ี 
บริษทัจะตอ้งขอควำมยินยอมท่ีเหมำะสมทุกคร้ังก่อนท่ีจะด ำเนินกำรเก่ียวกบัคุกก้ีและ
จะตอ้งเปิดเผยนโยบำยกำรใช้คุกก้ีของบริษทัต่อสำธำรณะและง่ำยต่อกำรเขำ้ถึง อยำ่ง
นอ้ยท่ีสุดจะตอ้งเผยแพร่นโยบำยกำรใชคุ้กก้ีบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

5. สิทธขิองเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้พระรำชบัญญัติฯ  

 

บริษทัเคำรพสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีบญัญติัโดยพระรำชบญัญติัฯและกฎหมำยต่ำงๆ บริษทัจะตอ้งก ำกบัดูแลเพ่ือให้เจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถใชสิ้ทธิดงัต่อไปน้ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพตำมกฎหมำย 

 

1. สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
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2. สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล 
3. สิทธิในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล (สิทธิท่ีจะถูกลืม) 
4. สิทธิในกำรจ ำกดักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
5. สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
6. สิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 
7. สิทธิในกำรถอนควำมยนิยอมส ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
8. สิทธิในกำรยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อบริษทัหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
9. สิทธิอ่ืนใดของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

 

บริษทัจะตอ้งจดัท ำคู่มือเพ่ือก ำหนดแนวทำงปฏิบติัเพื่อให้พนกังำนทุกคนสำมำรถปฏิบติัต่อสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่ำน้ีได ้

 

6.  จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์และข้อควำม 

 

กำรส่ือสำรใด ๆ ท่ีเรำส่ือสำรกบัลูกคำ้ ซพัพลำยเออร์ ผูใ้ห้บริกำร ผูถื้อหุ้นและบุคคลอ่ืน ๆโดยใช้อีเมลและขอ้ควำมจะตอ้งเป็นไปตำมหลกักำร

ดงัต่อไปน้ี 

 

 บุคคลท่ีเลือกท่ีจะไม่อยูใ่นรำยช่ือผูรั้บอีเมลของเรำจะตอ้งไม่ไดรั้บอีเมลหรือขอ้ควำม 

 หำกบุคคลใดแจง้บริษทัวำ่ตนเองไม่ตอ้งกำรไดรั้บกำรติดต่อทำงอีเมลหรือขอ้ควำมอีกต่อไป ช่ือและรำยละเอียดกำรติดต่อของบุคคล

ดงักล่ำวจะตอ้งถูกลบออกจำกรำยช่ือ และตอ้งบนัทึกวำ่บุคคลดงักล่ำวไม่ไดใ้ห้ควำมยนิยอมเพื่อรับอีเมลหรือขอ้ควำม 

 จะตอ้งมีตวัเลือกเพ่ือยกเลิกกำรส่ือสำรท่ีคลำ้ยกนั (เช่น มีกำรเพ่ิมตวัเลือกในกำรยกเลิกกำรสมคัรท่ีดำ้นล่ำงของอีเมลหรือขอ้ควำมทุก

คร้ังท่ีมีกำรส่งขอ้ควำม) 

 

7.    กำรแชร์หรือถ่ำยโอนไปยงัประเทศอืน่ ๆ 

 

บริษทัอำจแชร์หรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลหรือองคก์รในประเทศอ่ืน ๆ ภำยใตก้ฎหมำยโดยมีเง่ือนไขวำ่ 

7.1 กำรแชร์หรือถ่ำยโอนดงักล่ำวตอ้งมีฐำนทำงกฎหมำยอยำ่งน้อยหน่ึงขอ้ในขอ้ 3.2 และประเทศท่ีผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลตั้งอยูต่อ้ง
มีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอตำมท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดหรือได้วินิจฉัยไว ้
อยำ่งไรก็ดี ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีพอเพียงน้ีไม่ใชบ้งัคบัในกรณีท่ี  
 เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมอย่ำงชัดแจง้และชัดเจนให้สำมำรถถ่ำยโอน/แชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดย

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บแจง้ขอ้มูลอยำ่งครบถว้นแลว้ถึงรำยละเอียดของควำมไม่เพียงพอของกำรปกป้องคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศอ่ืนนั้น 

 กำรถ่ำยโอนหรือแชร์มีควำมจ ำเป็นเพื่อปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีทำงกฎหมำย 
 มีควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพ่ือด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนท่ีจะมีกำรท ำสญัญำ 
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 มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบติัตำมสัญญำระหว่ำงบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือผลประโยชน์ของเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

 มีควำมจ ำเป็นในกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำยหรือสุขภำพของบุคคล และเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่
สำมำรถให้ควำมยนิยอมในเวลำดงักล่ำวได ้ 

 มีควำมจ ำเป็นเพื่อด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสำธำรณะประโยชน์ท่ีส ำคญัอยำ่งน้อยหน่ึงอยำ่งตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต 
 เม่ือกฎหมำยไดบ้ญัญติัให้ตอ้งมีกำรถ่ำยโอนหรือกำรแชร์หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมำยอนุญำตให้สำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำว

ได ้ 

8.  กำรจัดกำรกำรละเมิด 

บริษทัจะตอ้งจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัเพ่ือบ่งช้ีและตรวจจบัเหตุกำรณ์ท่ีอำจท ำให้เกิดกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะตอ้ง
ทบทวนมำตรกำรท่ีใชต้รวจจบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยอยำ่งนอ้ย กำรทบทวนดงักล่ำวจะตอ้งด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปี 

 

เม่ือบริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรกบักำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัและพนกังำนทุกคนจะตอ้งมุ่งเน้นให้ควำมคุม้ครองแก่บุคคลและขอ้มูลส่วน
บุคคลของบุคคลเหล่ำนั้น รวมทั้งจะตอ้งมุ่งลดกำรสูญเสียและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่ำนั้น  

 

หำกมีควำมเส่ียงท่ีกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลอำจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคล บริษทัจะตอ้งเร่งรำยงำนกำรละเมิดดงักล่ำวต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ภำยใน 72 ชัว่โมงนบัจำกเวลำท่ีบริษทัตระหนกัถึงกำรละเมิดดงักล่ำว หำกมีควำมเส่ียงสูงท่ี
กำรละเมิดอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคล บริษทัจะตอ้งแจง้แผนกำรแก้ไขเยียวยำให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบ
ภำยในระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวด้ว้ย  

 

บริษทัจะตอ้งจดัท ำคู่มือกำรจดักำรกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล อยำ่งนอ้ยคู่มือดงักล่ำวตอ้งมีเร่ืองต่อไปน้ี 

 

 กำรตรวจกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 
 กำรให้พนกังำนรำยงำนกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 
 กำรประเมินควำมเส่ียงและขั้นตอนท่ีจ ำเป็นเพ่ือลดควำมเสียหำย 
 ขั้นตอนในกำรรำยงำนกำรละเมิดต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและควำมร่วมมือกบัคณะกรรมกำรคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 กำรแจง้กำรละเมิดต่อบุคคลท่ีสำมท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีจ ำเป็น 

 

บริษทัจะตอ้งก ำกบัดูแลว่ำพนักงำนทุกคนเขำ้ใจถึงภำระหน้ำท่ีของบริษทัภำยใตก้ฎหมำยและบริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรให้มีกำรตรวจพบและ
รำยงำนกำรละเมิดไดอ้ยำ่งเหมำะสม บริษทัจะตอ้งสอบสวนกำรละเมิดและด ำเนินกำรแกไ้ขหำกจ ำเป็นและเก็บรักษำบนัทึกกำรละเมิดไวต่้อไป 

9. กำรทบทวนนโยบำย 

 

เจ้ำหน้ำท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องพิจำรณำเพ่ือเสนอทบทวนนโยบำยฉบบัน้ี รวมถึงกำรให้ทบทวนคลังข้อมูลส่วนบุคคล (data 
inventory) และบนัทึกรำยกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
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ผูรั้บผิดชอบนโยบำยฉบบัน้ีจะตอ้งก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ีโดยเคร่งครัด 

10. ข้อมูลกำรติดต่อ 

 

หำกตอ้งกำรขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือควำมช่วยเหลือเก่ียวกบักำรรวบรวม กำรใช้ กำรเปิดเผย กำรส่งต่อหรือกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ 
โปรดติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีหมำยเลข 063-226-9853 Email : legalscc@slimconcept.co.th 

 

 

นอกจำกน้ีคุณสำมำรถติดต่อฝ่ำย [ฝ่ำยบุคคล] 

 

เรียน: คุณนริศรำ เพ่ิมทรัพย ์

ท่ี บริษทั สลิม คอนเซ็ปท ์ส ำนกังำนใหญ่ 

หมำยเลขโทรศพัท ์081-822-9135  

 อีเมล: narisara.k@slimconcept.co.th  

 

 

11. เอกสำรอ้ำงองิ 

 

บริษทัจะตอ้งจดัให้มีและติดตำมกำรบงัคบัใชเ้อกสำรดงัต่อไปน้ี 

   

 ขอ้ก ำหนดบริษทั สลิม คอนเซ็ป คอปอร์เรชัน่จ  ำกดั  
 นโยบำยกำรใชคุ้กก้ี (Cookies Policy) 

 


