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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

1. หลกัการและวัตถุประสงค์ 

  บริษทั โกลบอล เคม่ี เอเอสซีซี จาํกดั   เร่ิมก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี  16  เมษายน  2547  ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ผสม 

แบ่งบรรจุ และผลิต เพ่ือส่งออกและจําหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ และสารเคมีทุกชนิดเพื่อใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม  ไดต้ะหนักถึงความสําคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  สมควรพิจารณากาํหนด

นโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานหรือผู ้ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัททราบถึง

รายละเอียดนโยบายวิธีการ วตัถุประสงค์ จดัเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมทั้ งสิทธิฯตามกฎหมายของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

  นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฉบับน้ี มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้ งหมด 

ท่ีดําเนินการโดยบริษัท  รวมถึงบุคคลใดๆ ซ่ึงล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเน่ืองจากเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 

ของบริษัท ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี และตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 

  สําห รับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนท่ีพระราชบัญ ญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้ นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม  

โดยการเปิดเผยและการดาํเนินการอ่ืนท่ีไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งต้นให้ปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

3. คําจํากดัความ  

  “นโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data Protection Policy) หมายความว่า นโยบายท่ีบริษัท

จดัทาํเพื่อแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงการประมวลผลขอ้มูลของบริษทั และรายละเอียดต่างๆ ตามท่ี

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดไว ้  

  “บริษทั” หมายความวา่ บริษทั โกลบอล เคม่ี เอเอสซีซี จาํกดั    

  “พนกังาน” หมายความวา่ พนกังานบริษทั โกลบอล เคม่ี เอเอสซีซี จาํกดั   

  “ข้อมูลส่วน บุคคล”  ห มายความว่า ข้อมูลเก่ียวกับบุ คคลซ่ึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้ น ได ้ 

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 
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“ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว” (Sensitive data) หมายความว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ  

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม  

ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด 

  “คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

  “การประมวลผล” หมายความวา่ การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

  “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายความวา่ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

  “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ี

ตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

  “ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายความวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบั

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคล

หรือนิติบุคคลท่ีดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  

  “คณะทาํงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บริษทั  

  “คุกก้ี” หมายความว่า ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลชั่วคราวท่ีจาํเป็นลงในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารซ่ึงจะมีผลในขณะท่ีเขา้ใช้

งานระบบเวบ็ไซตเ์ท่านั้น  

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาํตามกรอบวตัถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์ 

แก่การดําเนินการตามวตัถุประสงค์ของบริษัท เช่น ข้อมูลเฉพาะบุคคล ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตส่วนตัวข้อมูล 

สั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว โดยมีแหล่งท่ีมาและหลกัการในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

4.1 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคล  

 4.1.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจากการกรอกขอ้มูลส่วน

บุคคลผ่านแบบฟอร์มการสมคัรงานรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ การตอบแบบสอบถาม(Google form)  

ของบริษทั หรือการเขา้ใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษทั ผ่านคุกก้ี (Cookies)  เท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถุประสงค์อนัชอบ

ดว้ยกฎหมาย ฯลฯ 
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 4.1.2 เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษทัทาํการสืบคน้ขอ้มูลส่วน

บุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือการสอบถามจากบุคคลท่ีสาม โดยบริษทัจะแจ้งให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ 

โดยไม่ชกัชา้ แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีบริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งดงักล่าว รวมถึงจะ

ดาํเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่กรณีท่ี

ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยนิยอมหรือแจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 ทั้งน้ี บริษทัอาจทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น  

  - ขอ้มูลเฉพาะบุคคล : ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ สมุดบญัชีธนาคาร หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน

หรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอ่ืนๆ ท่ีสามารถระบุตวัตนได ้

 - ขอ้มูลสาํหรับการติดต่อ : ท่ีอยู ่อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร ทะเบียนบา้น ไอดีไลน์  

 - ขอ้มูลประวติัการทาํงาน : สถานะวิชาชีพ ตาํแหน่งงาน 

 - ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใช้งานเว็บไซต์ : Username และ password สําหรับใช้การบริการผ่านออนไลน์และ

แอพพลิเคชัน่ ขอ้มูล IP address 

 - ขอ้มูลคุกก้ี (Cookies) 

 - ขอ้มูลเก่ียวกบัการสาํรวจทางการตลาด : ขอ้มูลวิเคราะห์สถิติทางการตลาดของเจา้ของขอ้มูล 

 - ขอ้มูลอ่อนไหว : ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม 

 - ขอ้มูลอุปกรณ์ และขอ้มูลตาํแหน่งของอุปกรณ์ เช่น ระบบจีพีเอส 

 - ขอ้มูลภาพวิดีทศัน์กลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 - บทสนทนา และการส่ือสารทางโทรศพัท ์หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

4.2 หลกัการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  

 4.2.1 หลกัการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั เท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัอาจมีวตัถุประสงค์ในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่กรณี เช่น 

 - เพื่อการเขา้ทาํสัญญาและปฏิบติัตามสัญญาระหวา่งบริษทั กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 - เพื่อยนืยนัตวัตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะเขา้ทาํสัญญากบับริษทั 

 - เพื่อตอบคาํถามและใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 

 - เพื่อพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑข์องบริษทั ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ขึ้น 

 - เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การบริการ หรือประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดผา่นทางช่องทางการติดต่อ 

ท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 

 - เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั อาทิ การจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ 

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 - เพื่อใหข้อ้มูลแก่หน่วยงานราชการตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือ ตามท่ีหน่วยงานของรัฐร้องขอ อาทิ  

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ หรือ สํานกังานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน 

 - เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบต่าง ๆ การวิเคราะห์และจดัทาํเอกสารตามคาํร้องขอของหน่วยงาน หรือ 

องคก์รอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการภายในของบริษทั เช่น เพื่อการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ แก่

พนกังาน และผูฝึ้กหดังานของบริษทั เพื่อการเขา้ทาํสัญญาจา้งแรงงานกบับริษทั เพื่อการบริหารจดัการบุคลากรภายใน

ของบริษทั และการมอบสวสัดิการแก่พนกังานของบริษทั 

 4.2.2 ในกรณีเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมี

ความจาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเขา้ทาํสัญญา หรือตอ้งให้ขอ้มูลดว้ยประการอ่ืนใด หากเจา้ของขอ้มูลไม่ให้

ขอ้มูลเช่นวา่นั้น อาจส่งผลใหธุ้รกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถูกระงบั หรือหยุดลง

ชัว่คราว จนกวา่บริษทัจะไดรั้บขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทั ไม่สามารถประมวลผลขอ้มูล

เหล่านั้นได ้หรือ กฎหมายกาํหนดหา้มมิใหมี้การดาํเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้นอีกต่อไป เป็นตน้ 

 4.2.3 บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีได้แจ้ง

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวก่้อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัจะขอความยินยอมโดยชดัแจง้

จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัสามารถ

เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอม 

 - เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกับการจัดทําเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์

สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัหรือสถิติ โดยบริษทัจะจดัให้มีมาตรการป้องกนัเหมาะสม เพื่อคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 - เพื่อป้องกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

 - เป็นการจาํเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดาํเนินการตามคาํขอ

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสัญญา 

 - เป็นการจาํเป็นเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใช้

อาํนาจรัฐท่ีไดม้อบหมายใหแ้ก่บริษทั 

 - เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เวน้แต่

ประโยชน์ดงักล่าวมีความสาํคญันอ้ยกวา่สิทธิขั้นพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 - เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย  เช่น  พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2559 ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์หรือประมวลกฎหมายอาญา เป็นตน้ 

 4.2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว บริษัทจะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจง้จาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

บริษทักาํหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
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5. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

  การใช้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัมีวตัถุประสงค์และหลกัการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งตาม 

ขอ้ 4.2 หลกัการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจาํเป็นให้แก่

หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใตค้วามยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เวน้แต่จะไดก้ระทาํภายในกรอบท่ี

กฎหมายให้อาํนาจไว ้ทั้ งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 

ดงัต่อไปน้ี 

 - บริษทัในเครือหรือบริษทัในกลุ่ม 

 - คู่สัญญา ผูใ้หบ้ริการ และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั 

 - หน่วยงานซ่ึงดาํเนินงานดา้นขอ้มูลเครดิต 

 - ธนาคาร 

 - หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย เช่น สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน สาํนกังาน-

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

สาํนกังานประกนัสังคม กรมสรรพากร กรมบงัคบัคดี ศาล 

 - หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ ธนาคารแห่ง- 

ประเทศไทย 

 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

6.1 ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติ 

การบญัชี พ.ศ. 2543 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํ

ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

6.2 ในกรณีท่ีกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพาะ บริษัทจะกําหนด

ระยะเวลาในการจดัเก็บตามความจาํเป็นท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษทั เม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บรักษา

ดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้  

 

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

  ในกรณีท่ีบริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่ประเทศ

ปลายทางดงักล่าวมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพออย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีประเทศปลายทางไม่มี

มาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม

ขอ้ยกเวน้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
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8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

  นโยบายน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นเพื่อทาํให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมัน่ใจว่าสามารถการใช้สิทธิดงัต่อไปน้ีท่ีมีอยู่ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได ้  

8.1 สิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบ  (Right to be Informed): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบถึง   

       รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอน 

       ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยนิยอมกบับริษทัไดต้ลอด 

       ระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยูก่บับริษทั 

8.3 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน 

       บุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัท ทาํสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัท   

       เปิดเผยการได้มาซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้ห้ความยินยอมต่อบริษทัให้แก่เจา้ของ 

       ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

8.4 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง (right to rectification): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให ้

      บริษทัแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 

8.5 สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษทัทาํการลบ 

      ขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบางประการได ้

8.6 สิทธิในการระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิใน 

      การระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบางประการได ้

8.7 สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการโอนยา้ย 

      ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหไ้วก้บับริษทัไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน 

      บุคคลรายอ่ืน หรือตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองดว้ยเหตุบางประการได ้

8.8 สิทธิในการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object): เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ  

       คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบางประการได ้  

8.9 สิทธิในการร้องเรียน (right to complain ): เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องเรียนต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีและคณะกรรมการ 

      คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้หากผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั 

      ตามกฎหมาย รวมถึงมีสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนทางศาลดว้ย 

  อย่างไรก็ดีบริษทัอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

บริษทักาํหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย บริษทัจะจดัให้มีช่องทางเพื่อให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายงั

บริษัทเพื่อดาํเนินการยื่นคาํร้องขอดาํเนินการตามสิทธิขา้งต้นได ้ในกรณีท่ีบริษทัปฏิเสธคาํร้องขอขา้งต้น บริษัท 

จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทั ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล พนกังานหรือ ผูรั้บจา้งบริษทั

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญัติ 
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Global Chemie ASCC Limited 
Tel:0-2324-6888 Fax: 0-2324-6898-99 

88/123 Moo.2 Bangpoo Industrial Estate (North) 

Phraek Sa Mai. Mueang Samutprakarn. 

Samutprakarn 10280 

บรษิทั โกลบอล เคมี ่เอเอสซซี ีจาํกดั 

โทร:0-2324-6888 แฟกซ์  0-2324-6898-99 

88/123 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรม บางปู (เหนือ) 

ตําบล แพรกษาใหม่ อําเภอ เมอืงสมุทรปราการ 

จงัหวดั สมุทรปราการ 10280 
Certificate No.TH 10/4819 Certificate No.TH 21/14286 

 

 

 

9. การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษทักาํหนดให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการ 

สูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอาํนาจหรือโดยขดัต่อ

กฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและวิธีปฏิบติัดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัได้

ว่าจา้งหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดาํเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะกาํหนดใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกดงักล่าว เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็น

ความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นําข้อมูลส่วนบุคคลไป 

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย เพื่อการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามขอบเขตการวา่จา้ง หรือขดัต่อกฎหมาย 

 

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

  บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติม หรือยกเวน้ขอ้ความทั้งหมด หรือบางส่วนในนโยบาย

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีบริษทัเห็นสมควร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง หรือกรณีท่ีมีประกาศใช้

กฎหมายใหม่เพื่อให้บริษทั ไดด้าํเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะจดัให้มีการ

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบบัน้ีอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อ

นโยบายอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

11. ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและคณะทํางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

ช่ือ: บริษทั โกลบอล เคม่ี เอเอสซีซี จาํกดั 

สถานท่ีติดต่อ: 88/123 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 10280 

ช่องทางการติดต่อ: โทร. 02-324-6888 โทรสาร. 02-324-6898-99 .  เวบ็ไซต.์ https://www.gcascc.com   

      อีเมล. gcinfo@gcascc.com  

รายละเอียดคณะทาํงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล   

ช่ือ: คณะทาํงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

สถานท่ีติดต่อ: 88/123 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 10280 

ช่องทางการติดต่อ:  โทร. 02-324-6888 ต่อ 211  

      อีเมล. siriporn@gcascc.com , suraporn@gcascc.com , thodsaworn@gcascc.com ,  

                 yuvalee@gcascc.com , porntip@gcascc.com , nontpavit@gcascc.com ,  

                kanittha@gcascc.com , cs3@gcascc.com  

    

ประกาศ ณ วันท่ี  1  มิถุนายน  2565 
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