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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

สําหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน ผู้ฝึกงาน 

 

  บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จํากัด  (เรียกวา่ “บริษทั”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงาน 

ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน ผูฝึ้กงาน (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าท่านไดรั้บความคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพื่อแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมตลอดถึงการใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทาง

อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลกาํหนด  ดงัน้ี    

 

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

   1.1 เพื่อให้การดาํเนินการตามคาํขอของท่าน ในการสมคัรงานกับบริษทั เช่น การดาํเนินการตาม

กระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบติั คดัเลือกก่อนการทาํสัญญาจา้งเป็นพนักงานรวมถึงการปฏิบติั

ตามขอ้ตกลงการเขา้ฝึกงาน การจ่ายค่าตอบแทนการฝึกงาน การไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการฝึกงาน 

  1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลอ่ืน เช่น การวิเคราะห์และจดัทาํ

ฐานขอ้มูล การบริหารจดัการและปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน การประเมินผลการ

ฝึกงาน การส่งข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตาํแหน่งงาน การจดัทาํสัญญาฝึกงานหรือสัญญาจา้งงานในกรณีท่ีท่านผ่าน

การคดัเลือก การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

   1.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืนๆ เช่น  

การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ  

  1.4 เพื่อให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย กฎระเบียบ 

และคาํสั่งของผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

   1.5 เป็นการจาํเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท  

หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่บริษทั  

  1.6 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามความยนิยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไว ้เช่น การยนิยอมใหส่้งขอ้มูลการสมคัรเขา้

ทาํงานหรือการสมคัรเขา้ฝึกงานของท่านแก่บริษทัในกลุ่มบริษทั โกลบอล เคม่ี เอเอสซีซี จาํกัด อนัได้แก่ 

บริษทั Australasian Solvents & Chemicals Company Pty Ltd (ASCC)   
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2. ข้ อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม  

  2.1 ขอ้มูลตามท่ีกาํหนดไวใ้นใบสมคัร ดงัน้ี  

   1  ข้อมูลตามเอกส ารท่ีท่ านส่งมอบให้แก่บริษัท  เช่น  Resume Curriculum Vitae (CV) 

จดหมายสมคัรงานใบสมคัรงาน ความเห็นประกอบการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร  

   2. ข้อมูลเก่ียวกับตัวของท่าน เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น อายุ วนัเดือนปีเกิด จังหวดัท่ีเกิด 

นํ้ าหนัก ส่วนสูง รูปถ่าย ตําแหน่ง เงินเดือนท่ีต้องการ เลขบัตรประชาชน วนัออกบัตรและวนัหมดอาย ุ

สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา สถานะการสมรส ภาระทางทหาร ใบอนุญาตขบัรถ  

    3. ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน เช่น ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท ์ 

    4. ขอ้มูลของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา เช่น ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ สถานท่ีทาํงาน ท่ีอยู ่

เบอร์โทรศพัท ์  

    5. ขอ้มูลเก่ียวกบัสมาชิกครอบครัวหรือผูท่ี้อยู่ในความดูแลของท่าน เช่น ช่ือ นามสกุล เพศ 

อาชีพ สถานท่ีทาํงาน 

   6. ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลอา้งอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เช่น ช่ือ นามสกุล ความสัมพนัธ์ 

อาชีพ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์

   7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา ความสามารถ การพฒันาศกัยภาพ และคุณสมบติัอ่ืนๆ ของท่าน 

เช่น ระดบัการศึกษา สถาบนัหรือมหาวิทยาลยั ประวติัการศึกษา ประวติัการฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรม

ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการทาํงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย คุณสมบติัดา้นวิชาชีพ ความสามารถ

ทางดา้นภาษา และความสามารถทางดา้นอ่ืนๆ ขอ้มูลการการอา้งอิงท่ีท่านไดใ้หแ้ก่บริษทั 

    8. ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ทํางานและข้อมูลการจ้างงานในอดีต เช่น ตําแหน่งงาน 

รายละเอียดของนายจา้ง เหตุผลการออก เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการอ่ืนๆ   

   9. ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํแบบทดสอบลกัษณะของท่าน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทศันคติ ทกัษะ 

   2.2 ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ภาวะความเป็นผูน้าํ ความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงอาจไดม้า

จากการสังเกตและวิเคราะห์ระหวา่งท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษทั  

   2.3 ขอ้มูลความจาํเป็นสําหรับการรายงานหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน กรมพฒันา

ฝีมือแรงงาน กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน สาํนกังานประกนัสังคม  

  2.4 ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากท่าน เช่น ขอ้มูลท่ีท่านระบุหรือให้ไวแ้ก่บริษทั ขอ้มูลท่ีท่านแจง้แก่บริษทัใน

ระหว่างการสัมภาษณ์งาน ข้อมูลของท่านจากการทําแบบทดสอบต่างๆ ข้อมูลท่านให้ไวใ้นการเข้าร่วม

กิจกรรมกบับริษทั  

  2.5 ข้อมูลท่ีท่านเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น เคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม และบริการต่างๆ ของบริษทั 
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  2.6 เอกสารท่ีใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน เช่น สําเนาเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐออกให้  เช่น  

บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัรถ หนงัสือเดินทาง และสําเนาเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ออกให ้เช่น สาํเนาทะเบียนบา้น ประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร ใบแสดงผลการเรียน เป็นตน้  

  2.7 ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานหรือนักศึกษาฝึกงาน การปฏิบัติตาม

สัญญาการฝึกงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวสัดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงานของบริษทั และการ

ปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ   

  2.8 สาํหรับผูฝึ้กงาน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม  

   - ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัของท่าน เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น อาย ุวนัเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์

    - ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับิดามารดาหรือผูป้กครอง เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์  

    - ลกัษณะของผูฝึ้กงานและขอ้มูลจากการฝึกงาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทศันคติ ความถนัด 

ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้าํ ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ความฉลาดทางอารมณ์ ความมีวินยั หรือ

ลกัษณะอ่ืนๆ รวมถึงการบนัทึกเวลาเขา้ออกงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เพื่อประเมินผลการฝึกงาน  

  2.9 กรณีท่ีท่านไดรั้บคดัเลือกให้เป็นพนักงาน บริษทัจะมีการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับพนกังาน 

 

3. ข้ อมูลส่วนบุคคลชนิดพเิศษ 

  3.1 บริษทัอาจมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน 

เพื่อใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  

  3.2 บริษทัอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลชนิดพิเศษของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

   - ขอ้มูลสุขภาพ เช่น นํ้ าหนกั ส่วนสูง โรคประจาํตวั ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ขอ้มูลการ

แพอ้าหาร ขอ้มูลการแพย้า หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย ์ประวติัการรักษาพยาบาล เพื่อการคุม้ครองแรงงาน 

การประเมินความสามารถในการทาํงาน รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

   - ข้อมูลชีวภาพ (Bometric Data) เช่น ข้อมูลจําลองลายน้ิวมือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า  

เพื่อใช้ในการระบุและยืนยนัตวัตนของท่าน การป้องกนัอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืน 

   - ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบติังานและรักษา

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืน  

   - ความเช่ือในลทัธิศาสนา ปรัชญา เช้ือชาติ สัญชาติ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล

พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ เพื่อประกอบการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรม และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

รวมถึงเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการดา้นการดูแลพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชน
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    - ขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอ่ืนๆ ตามวตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกนั

หรือระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได ้

เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  3.3 ในกรณีท่ีจาํเป็น บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยไดรั้บความยินยอม

โดยชดัแจง้จากท่านหรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัจะใชค้วามพยายาม

อย่างดีท่ีสุดในการจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลชนิด

พิเศษของท่าน  

  3.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม ซ่ึงจะเก็บจากหลกัฐานท่ีท่านนาํมาแสดง หรือท่านยินยอมให้

ตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหาย โดยบริษทัจะจดัใหมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าว

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

4. การใช้คุกกี ้  

  บริษทัมีการใชคุ้กก้ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกาํหนดไวต้ามนโยบายการใชคุ้กก้ี 

 

5. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการถอนความยินยอม  

  5.1 ในกรณีท่ีบริษทัเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน 

ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไวก้บับริษทัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยินยอมน้ีจะไม่มี

ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยนิยอมไปแลว้ 

  5.2 หากท่านถอนความยินยอมท่ีได้ให้ไวก้ับบริษทัหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้

บริษทัไม่สามารถดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็น

ส่วนตวัได ้  

  5.3 ในกรณีท่ีบริษัทจาํเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอ่ืน ท่านรับรองว่าเป็นท่านมีอาํนาจ

กระทาํการแทนเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี และในการให้ความ

ยนิยอมแก่บริษทัในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล  

. 
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6. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

  6.1 บริษทัจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น 

ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้าม 

ระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม(เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

   6.2 ระยะเวลาท่ีบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการ

ประมวลผลซ่ึงท่านสามารถดูรายละเอียดไดใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  6.3 บริษทัอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวห้ลงัเสร็จส้ินการพิจารณาความเหมาะสมของ

ท่านในตาํแหน่งนั้น เพื่อใช้ในการพิจารณาและติดต่อกบัท่านในกรณีท่ีมีตาํแหน่งงานอ่ืนท่ีบริษทัเห็นว่าอาจ

เหมาะสมกบัท่านในระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการสมคัรเขา้เป็นพนกังาน หรือเขา้ฝึกงาน 

และหากท่านไม่ตอ้งการให้บริษทัเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อประกอบการพิจารณาตาํแหน่งงานอ่ืน ท่านสามารถติดต่อ

บริษทัไดต้ามช่องทางท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  

  6.4 กรณีท่านผ่านการคดัเลือกเขา้ทาํงานเป็นพนักงานหรือเขา้ฝึกงาน บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านต่อไปในระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการจา้งงานพนกังานหรือการฝึกงานของท่าน 

  6.5 กรณีท่ีบริษทัใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษทัจะประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและบริษทัดาํเนินการตามคาํขอของท่าน

เสร็จส้ินแลว้ อย่างไรก็ดีบริษทัจะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็นสําหรับบนัทึกเป็นประวติัว่า

ท่านเคยยกเลิกความยนิยอม เพื่อใหบ้ริษทัสามารถตอบสนองต่อคาํขอของทา่นไดใ้นอนาคต  

  6.5 บริษทัจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้กาํหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วน

บุคคลนั้น 
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7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ่ืน  

  7.1 บริษทัเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบั 

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

    - บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในกลุ่มของเรา เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การเก็บ

รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี เช่น ผูใ้ห้บริการ

เก่ียวกบักระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การจา้งงาน การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบประวติั 

การทดสอบคุณสมบติัและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบนัการเงิน คู่ธุรกิจ ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ 

หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีจาํเป็นเพื่อให้บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึง

ดาํเนินการใดๆ ตามวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบาย

ความเป็นส่วนตวัน้ี   

  7.2 บริษัทจะกําหนดให้ผู ้ท่ีได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ 

 

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

  8.1 บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัหรือบุคคลอ่ืนในต่างประเทศในกรณี

ท่ีจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหวา่งบริษทักบับุคคล

อ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา 

หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืนเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือเป็นการจาํเป็นเพื่อดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั 

P-GC-0009-2022 



 

 

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 

   

 

 

   8.2 บริษทัอาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ท่ีให้บริการโดยบุคคลอ่ืนและ

อาจใชโ้ปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน่ของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วร์สาํเร็จรูปและรูปแบบ

ของการให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษทัจะไม่อนุญาต

ให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะกาํหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการ

คุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  

  8.3 ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบัติตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บ

การคุ ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัท 

จะกาํหนดให้ผูท่ี้ได้รับขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ    

 

9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล  

   9.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงสําคัญสําหรับบริษัทและบริษัทได้นํา

มาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการ 

สูญหาย การเขา้ถึงการใชห้รือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง 

และการทาํลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหัสและการจาํกัดการ

เข้าถึงเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลท่ีได้รับเท่านั้นท่ีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่าน้ีได้รับการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัความสาํคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล  

  9.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช ้

เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

และจดัให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเม่ือมีความจาํเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
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10. สิทธิเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

   10.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สรุปดงัน้ี  

   - การไดรั้บแจง้ใหท้ราบรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

   - ถอนความยนิยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บับริษทัเพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน  

   - ขอดูและคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านท่ีท่าน 

   - ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลกาํหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  

   - คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 

   - ลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของ

ท่านได ้(Anonymous) 

   - ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 

   - แก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผิด 

   - ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผูรั้บจ้างของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  ทั้งน้ี บริษทัอาจจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาํร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด  

  10.2 ท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย ผ่านช่องทางท่ีบริษทักาํหนด ทั้งน้ี บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

โปรดติดต่อกับบริษทัและบริษทัจะเร่ิมใช้สิทธิได้เม่ือกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคบักับผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้  
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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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