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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

สําหรับพนักงาน 

 

  บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จํากัด  (เรียกว่า “บริษทั”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของพนักงาน

ทุกคน และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจไดว้่าท่านไดรั้บความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายความ

เป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพื่อแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวม

ตลอดถึงการใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกาํหนด  ดงัน้ี    

 

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

   1.1 เพื่อให้การดาํเนินการตามคาํขอของพนักงานก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซ่ึง

พนกังานเป็นคู่สัญญากบับริษทั เช่น จดัทาํสัญญาจา้งงาน ขอ้ตกลง การปฏิบติัตามสัญญาจา้งงาน การปฏิบติั

ตามขอ้บังคบัและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษทั จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การ

โยกยา้ยพนกังาน การส่งพนักงานไปฏิบติังานในองค์กรอ่ืน การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การ

พิจารณาตาํแหน่งงานและค่าตอบแทน การบริหารและการดูแลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 

  1.2 เพื่อให้สามารถปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย กฎระเบียบ และ

คาํสั่งของผูมี้อาํนาจโดยชอบตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมาย 

ประกันสังคม กฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กฎหมายควบคุมการ

ประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ 

  1.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอ่ืน เช่น การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์และบริหารกาํลังคน การพฒันาพนักงาน การจดัสวสัดิการอ่ืนๆ ของ

พนักงาน เช่น สถานพยาบาล กิจกรรมพนักงาน การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ การติดต่อภายใน  

การติดต่อกับบุคคลภายนอก การดาํเนินการต่างๆทางทะเบียน การมอบอาํนาจ การจดัทาํหนังสือรับรอง  

การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ การจดัทาํรายงานส่งขอ้มูลให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกาํกบั

ดูแล การยืนยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได้รับจากพนักงาน การจดัทาํขอ้มูลเก่ียวกับ

ประวติัการทาํงาน การติดต่อ การส่งข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

การจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภยัมัน่คงทางสารสนเทศ การสร้างบญัชีเขา้ใช้งาน 

การระบุตวัตนเพื่อเขา้ใช้งานระบบงานและการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การักษาความปลอดภยั การป้องกัน

อุบติัเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบขอ้ร้องเรียนและการทจุริต คดีหรือขอ้พิพาทต่างๆ   
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   1.4 เพื่อป้องกันและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอ่ืนๆ เช่น  

การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ  

  1.5 เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีใน

การใชอ้าํนาจท่ีรัฐไดม้อบให ้  

  1.6 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามความยนิยอมท่ีพนกังานใหใ้วใ้นแต่ละคราว   

 

2. ข้ อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม  

  2.1 ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกระบวนการสรรหาพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) 

จดหมายสมคัรงาน ใบสมคัรงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนกังาน 

   2.2 ขอ้มูลในการติดต่อกบัพนกังาน เช่น ช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล   

  2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัพนกังาน เช่น รหัสพนกังาน วนัเดือนปีเกิด วนัท่ีเร่ิมงาน อายุ เพศ สถานะสมรส 

ความสนใจ ความคิดเห็น   

   2.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัสมาชิกครอบครัวหรือผูอ้ยู่ในความดูแลของพนักงานท่ีมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการตาม

ขอ้บงัคบัและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษทั เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่สมรส ขอ้มูลเก่ียวกบับุตร ขอ้มูล

เก่ียวกบับิดามารดา ผูรั้บผลประโยชน์ ทั้งน้ีก่อนการให้ขอ้มูลกับบริษทั ให้พนักงานแจง้นโยบายความเป็น

ส่วนตวัน้ีใหบุ้คคลดงักล่าวทราบดว้ย  

  2.5 รูปถ่ายและภาพเคล่ือนไหว   

  2.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา ความสามารถ การพฒันาศกัยภาพ และคุณสมบติัอ่ืนๆ ของพนกังาน เช่น 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบนัการศึกษา ประวติัการศึกษา ประวติัการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการ

ทดสอบ สิทธิในการทาํงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย คุณสมบติัดา้นวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นภาษา และ

ความสามารถอ่ืนๆ ขอ้มูลจากการอา้งอิงท่ีพนกังานไดใ้หแ้ก่บริษทั 

  2.7 ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ทํางานและข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตาํแหน่งงาน 

รายละเอียดของนายจา้ง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีไดรั้บ  

  2.8 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีสามารถปฏิบติังานได ้  

   2.9 ขอ้มูลเก่ียวกบัภาระทางทหาร  

   2.10 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของพนกังาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทศันคติ ความถนดั ทกัษะ 

ภาวะความเป็นผูน้าํ ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพนัต่อองค์กร  

ซ่ึงอาจไดม้าจากการสังเกตและวิเคราะห์ของบริษทัและพนกังานของบริษทัในระหว่างการปฏิบติังานหรือเขา้

ร่วมกิจกรรมกบับริษทั  
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   2.11 ขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการรายงานหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน   

   2.12 ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลค่าจา้ง เงินเดือน รายได ้ภาษี กองทุนสํารองเล้ียงชีพ บญัชีธนาคาร 

การกูย้มืเงิน รายการยกเวน้หรือหกัลดหยอ่นทางภาษ ี

  2.13 ข้อมูลเก่ียวกับการประกันสังคม  การคุ ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ

ผลประโยชน์ท่ีพนักงานได้รับหรือมีสิทธิท่ีจะได้รับตามขอ้บงัคบัและระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษทั 

  2.14 บนัทึกการเขา้ออกและระยะเวลาในการปฏิบติังานการทาํงานล่วงเวลา การลางานและขาดงาน 

   2.15 ขอ้มูลประวติัการปฎิบติังาน ตาํแหน่งงาน การเขา้ประชุม การใหค้วามเห็นในการท่ีเป็นกรรมการ

บริษทั จะมีการเพิ่มเติมขอ้มูล ประวติักรรมการ ทะเบียนกรรมการ  

  2.16 ข้อมูลการใช้งานและเข้าถึงระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบงานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น 

ระบะโครงข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

   2.17 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมกบับริษทั เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม การตอบแบบสํารวจ การตอบ

แบบประเมิน  

  2.18 ขอ้มูลท่ีพนักงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน่ เคร่ืองมือ แบบสอบถาม 

แบบประเมิน และเอกสารต่างๆ ของบริษทั 

  2.19 สําเนาเอกสารท่ีสามารถใช้เพื่อระบุตวัตนของพนักงาน เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนังสือ

เดินทาง เอกสารอ่ืนๆ ท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงานของรัฐดา้นทะเบียนราษฎร์  

  2.20 รายละเอียดของผูท่ี้บริษทัสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน  

  2.21 ขอ้มูลเก่ียวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขบัขี่ ความสามารถในการขบัขี่ยานพาหนะ และกรณีท่ี

พนักงานขบัขี่ยานพาหนะท่ีบริษทัจดัหาให้ บริษทัจะเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการขบัขี่ยานพาหนะของ

พนกังานดว้ย  

  2.22 ข้อมูลท่ีจาํเป็นต่อการตรวจสอบความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลการถือหุ้นและ

ความสัมพนัธ์กบัคู่ธุรกิจ  

  2.23 ขอ้มูลเก่ียวกบัอุบติัเหตุ ทั้งในกรณีท่ีพนักงานประสบอุบติัเหตุในเวลางานหรืออนัเน่ืองมาจาก

การปฏิบติังานและอุบติัเหตุอ่ืนๆ    

  2.24 ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวสัดิการ  

การวิเคราะห์และการบริหารงานของบริษทั การดูแลพนักงานหลงัพน้สภาพการเป็นพนกังาน และการปฏิบติั

ตามกฎหมายต่างๆ   

  2.25 ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การสอบสวน การดําเนินการลงโทษทางวินัย 

 

 

P-GC-0006-2022 



 

 

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 

 

 

 

  ทั้งน้ีหากพนกังานปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งใชเ้พื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อ 

เขา้ทาํสัญญากับบริษทั อาจทาํให้การปฏิบัติงานตามสัญญาและสิทธิในการเขา้ถึงสวสัดิการหรือบริการท่ี

บริษทัจดัไว ้ไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

3. ข้ อมูลส่วนบุคคลชนิดพเิศษ 

  3.1 บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ

พนกังานเพื่อใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  

  3.2 บริษทัอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลชนิดพิเศษของพนกังาน ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

   - ขอ้มูลสุขภาพ เช่น นํ้ าหนกั ส่วนสูง โรคประจาํตวั ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ขอ้มูลการ

แพอ้าหาร ขอ้มูลการแพย้า หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย ์ประวติัการรักษาพยาบาล ประวติัการจ่ายยา ใบเสร็จค่า

รักษาพยาบาล เพื่อการคุม้ครองแรงงานและการจดัให้มีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน 

การประเมินความสามารถในการทาํงานของพนกังาน รวมทั้งการปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษา 

วิเคราะห์ขอ้มูลสุขภาพของพนกังานเพื่อการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ   

   - ข้อมูลชีวภาพ (Bometric Data) เช่น ข้อมูลจําลองลายน้ิวมือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า  

เพื่อใชใ้นการระบุและยืนยนัตวัตนของพนักงาน การป้องกนัอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลอ่ืน 

   - ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบติังานและรักษา

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลอ่ืน  

   - ความเช่ือในลัทธิศาสนา ปรัชญา เช้ือชาติ สัญชาติ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน  

ขอ้มูลพนัธุกรรม เพื่ออาํนวยความสะดวกกิจกรรม และสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัพนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ใน

การบริหารจดัการดา้นการดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชน  

   - ขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอ่ืนๆ ตามวตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกนั

หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท่ีพนักงานไม่สามารถให้ความยินยอมได ้

เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของพนกังาน เพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

เพื่อบรรลุวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม และสวสัดิการของพนกังาน  

  3.3 ในกรณีท่ีจาํเป็น บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงานโดยไดรั้บความ

ยินยอมโดยชดัแจง้จากพนักงานหรือเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัจะใช้

ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนกังาน 
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  3.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม ซ่ึงจะเก็บจากหลกัฐานท่ีพนกังานนํามาแสดง หรือพนักงาน

ยนิยอมให้ตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหาย โดยบริษทัจะจดัใหมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูล

ดงักล่าวตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

4. การใช้คุกกี ้  

  บริษทัมีการใชคุ้กก้ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลตามท่ีกาํหนดไวต้ามนโยบายการใชค้กุก้ี 

 

5. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการถอนความยินยอม  

  5.1 ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของ

พนกังาน พนกังานมีสิทธิท่ีจะถอนความยนิยอมของพนกังานท่ีใหไ้วก้บับริษทัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการถอนความ

ยนิยอมน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีพนกังานไดใ้ห้

ความยนิยอมไปแลว้  

  5.2 หากพนกังานถอนความยนิยอมท่ีไดใ้หไ้วก้บับริษทัหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอยา่ง อาจส่งผลให้

บริษทัไม่สามารถดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็น

ส่วนตวัได ้  

 

6. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

  6.1 บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานในระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น 

ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้าม 

ระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม(เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

   6.2 บริษทัเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนักงานของบริษัท  

เพื่อปฏิบติัตามสัญญาและตามระยะเวลาท่ีจาํเป็นหลงัจากส้ินสุดการเป็นพนกังานของบริษทัแลว้  

  6.3 บริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผูอ้ยู่ในความดูแลของพนักงานของ

บริษทัไวต้ามระยะเวลาท่ีจาํเป็นต่อการประมวลผลเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อสิทธิของพนกังานในการไดรั้บสวสัดิการตามขอ้บงัคบัและระเบียบการ

บริหารงานบุคคลของบริษทั  
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  6.4 ในกรณีท่ีบริษทัใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยขอความยินยอมจากพนักงาน บริษทัจะ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจนกว่าพนกังานจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและบริษทัดาํเนินการตาม

คาํขอของพนกังานเสร็จส้ินแลว้ อย่างไรก็ดีบริษทัจะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเท่าท่ีจาํเป็นสําหรับ

บนัทึกเป็นประวติัว่าพนกังานเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้บริษทัสามารถตอบสนองต่อคาํขอของพนกังาน

ไดใ้นอนาคต  

  6.5 บริษทัจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้กาํหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วน

บุคคลนั้น 

 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ่ืน  

  7.1 บริษทัเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานกบั 

   - บริษทัในกลุ่มไดแ้ก่ Australasian Solvents & Chemicals Company Pty Ltd (ASCC)  

    - บุคคลและนิติบุคคลอ่ืน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น ผูใ้ห้บริการเก่ียวกบักระบวนการสรรหาและคดัเลือก

บุคลากร การจา้งงาน การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบประวติั การทดสอบคุณสมบติัและความสามารถ 

ระบบสารสนเทศ สถาบนัการเงิน คู่ธุรกิจ ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีจาํเป็น

เพื่อให้บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจและให้บริการแก่พนกังาน รวมถึงดาํเนินการใดๆ ตามวตัถุประสงคก์ารเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี   

  7.2 บริษัทจะกําหนดให้ผู ้ท่ีได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลพนักงานอย่างเหมาะสมและ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ 

 

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

  8.1 บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานไปยงับริษทัหรือบุคคลอ่ืนในต่างประเทศใน

กรณีท่ีจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงพนกังานเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหว่างบริษทั

กบับุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของพนกังานหรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของพนกังาน

ก่อนเขา้ทาํสัญญา หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนกังานหรือบุคคลอ่ืน 

เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือเป็นการจาํเป็นเพื่อดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั 
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   8.2 บริษทัอาจเก็บขอ้มูลของพนกังานบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวดท่ี์ให้บริการโดยบุคคลอ่ืน

และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและ

รูปแบบของการใหบ้ริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน แต่บริษทัจะ

ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลได ้และจะกาํหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นตอ้ง

มีมาตรการคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  

  8.3 ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อทาํให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานจะ

ไดรั้บการคุม้ครองและพนกังานสามารถใชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามกฎหมาย รวมถึงบริษทั 

จะกาํหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของพนกังานอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ    

 

9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล  

   9.1 ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นส่ิงสําคญัสําหรับบริษทัและบริษทัไดน้ํา

มาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการ 

สูญหาย การเขา้ถึงการใชห้รือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง 

และการทาํลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหัสและการจาํกัดการ

เขา้ถึงเพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีไดรั้บเท่านั้นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานและบุคคลเหล่าน้ีไดรั้บการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัความสาํคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล  

  9.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช ้

เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

และจดัให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเม่ือมีความจาํเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
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10. สิทธิเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน  

   10.1 พนกังานมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สรุปดงัน้ี  

   - การไดรั้บแจง้ใหท้ราบรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  

   - ถอนความยินยอมท่ีพนักงานได้ให้ไว้กับบริษัทเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

พนกังาน    

   - ขอเขา้ถึงและขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูล

ส่วนบุคคลของพนกังานท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมโดยตรงกบับริษทั  

   - ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลกาํหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอ่ืนหรือตวัท่านเอง  

   - คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัพนกังาน 

   - ลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตน

ของพนกังานได ้(Anonymous) 

   - ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของพนกังาน 

   - แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผิด 

   - ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผูรั้บจ้างของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  ทั้งน้ี บริษทัอาจจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํร้องขอใชสิ้ทธิของพนกังานโดยเร็วภายใน 

30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด  

  10.2 พนกังานสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามกฎหมาย ผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนด ทั้งน้ี บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

โปรดติดต่อกบับริษทัและเราจะเร่ิมใช้สิทธิไดเ้ม่ือกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลบงัคบักบัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้  
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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 

 

  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี บริษทัจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั 

ฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์น้ี ซ่ึงท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของประกาศความเป็นส่วนตัวเป็น 

คร้ังคราว โดยประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่นั้นจะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกาศ 
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