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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

สําหรับลูกค้า 

 

  บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จํากดั  (เรียกวา่ “บริษทั”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ทุกคน 

(เรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าท่านได้รับความคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จดัทํา

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพื่อแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผย รวมตลอดถึงการใชสิ้ทธิตามกฎหมายทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด  ดงัน้ี    

 

1. ประเภทลูกค้าของบริษัท  

   1.1 ลูกคา้บุคคลธรรมดา คือ ลูกคา้ประจาํ ลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้ใหม่ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  

  1.2 ลูกคา้นิติบุคคล คือ ลูกคา้ประจาํ ลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้ใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคล อาทิเช่น บริษทัจาํกดั

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน สมาคม มูลนิธิ 

 

2. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

  2.1 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบคุคลอ่ืน หรือการใชอ้าํนาจรัฐ  

   2.2 เพื่อใหบ้ริษทับริหารจดัการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพฒันาปรับปรุงสินคา้และการบริการ 

  2.2 เพื่อปฏิบติัตามสญัญาสาํหรับการใหบ้ริการแก่ท่าน 

   2.4 เพื่อส่ือสารและจดัการความสัมพนัธอ์นัดีของบริษทักบัท่าน 

  2.5 เพื่อการซ้ือขาย การทาํธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเส่ียงในการลงทุน 

 

3. ข้ อมูลท่ีเกบ็รวบรวม  

   บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในฐานะลูกคา้บุคคลธรรมดา ลูกคา้นิติบุคคล หรือ

บริษทัอ่ืนๆ หรือคู่คา้ทางธุรกิจ บริษทัจะดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

โดยอาศยัขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ได้แก่ หรือกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งได้รับความยินยอมสําหรับดาํเนินกิจกรรม

บางอย่างในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไว ้ขึ้นอยู่

กบัท่านไดติ้ดต่อกับบริษทั และบริการหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท่านตอ้งการจากบริษทั โดยบริษทัอาจเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปน้ี 
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   1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ วนัเดือนปีเกิด อาชีพ สถานะการสมรส ตาํแหน่ง 

อายงุาน รายไดโ้ดยประมาณ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ไอดีไลน์ อาชีพ ศาสนา สัญชาติ รูปภาพ 

   2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ท่ีทํางาน หมายเลข

โทรสาร ไอดีไลน์ ท่ีอยู ่ไปรษณีย ์สถานท่ีทาํงาน อีเมล สาํเนาทะเบียนบา้น แผนท่ี  

   3. ขอ้มูลธุรกรรมทางการเงิน ไดแ้ก่ รายไดห้ลกั บญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดิต หน้าบตัรเครดิต หลงั

บตัรเครดิต สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) งบการเงิน เง่ือนไขการชาํระเงิน  

  4.  ข้อมูลอ่ืนใดท่ีท่านให้ไวก้ับบริษัท ถือเป็นส่วนหน่ึงในการเร่ิมสร้างความสัมพันธ์ใหม่หรือ

ความสัมพนัธ์ท่ีมีในปัจจุบนัของท่าน ท่ีท่านสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั หรือท่ีบริษทัให้การบริการ 

แก่ท่านรวมทั้งกรณีอ่ืน ๆ 

    

4. วิธีท่ีเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

   บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หากท่านให้ขอ้มูลกบับุคคลอ่ืนต่อบริษทัเรา 

ท่านตอ้งแจง้บุคคลเหล่านั้นใหท้ราบวา่ พวกเขาสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีไดจ้ากท่ีไหน 

 

5. การใช้คุกกี ้  

  บริษทัมีการใชคุ้กก้ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกาํหนดไวต้ามนโยบายการใชคุ้กก้ี 

 

6. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการถอนความยินยอม  

  4.1 ในกรณีท่ีบริษทัเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน 

ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไวก้บับริษทัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยินยอมน้ีจะไม่มี

ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยนิยอมไปแลว้ 

  4.2 หากท่านถอนความยินยอมท่ีได้ให้ไวก้บับริษทัหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้

บริษทัไม่สามารถดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็น

ส่วนตวัได ้  
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7. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

  7.1 บริษทัจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น 

ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้าม 

ระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม(เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

  7.2 บริษทัจะดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

  7.3 กรณีท่ีบริษทัใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษทัจะประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว จนกวา่ท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยนิยอมและบริษทัจะดาํเนินการตามคาํขอของทา่น

เสร็จส้ินแลว้ อย่างไรก็ดี บริษทั จะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็นสําหรับบนัทึกเป็นประวติัว่า

ท่านเคยยกเลิกความยนิยอม เพื่อให ้บริษทัสามารถตอบสนองต่อคาํขอของท่านในอนาคต 

 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ่ืน  

  8.1 บริษทัเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบั 

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

    - บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในกลุ่มของเรา เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การเก็บ

รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น ผูใ้ห้บริการท่ี

เก่ียวข้อง (เช่น ผูใ้ห้บริการกล้อง CCTV ผูจ้ดังานและจัดกิจกรรมต่างๆ) ผูใ้ห้บริการด้านเทคโนโลยี (เช่น 

ระบบคลาวด์ ระบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ Data analytics) ผูใ้ห้บริการด้านจัดทําโปรแกรมและ

ระบบไอทีต่างๆ ผูต้รวจสอบ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีจาํเป็นเพื่อให้บริษทัสามารถดาํเนินการต่างๆ

ตามวตัถุประสงคก์ารเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  

  8.2 บริษัทจะกําหนดให้ผู ้ท่ีได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ 
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9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

  9.1 บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัหรือบุคคลอ่ืนในต่างประเทศในกรณี

ท่ีจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหวา่งบริษทักบับุคคล

อ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา 

หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืนเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือเป็นการจาํเป็นเพื่อดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั 

  9.2 บริษทัอาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ท่ีให้บริการโดยบุคคลอ่ืนและ

อาจใชโ้ปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน่ของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วร์สาํเร็จรูปและรูปแบบ

ของการให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษทัจะไม่อนุญาต

ใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะกาํหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการ

คุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  

  9.3 ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบัติตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บ

การคุ ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัท 

จะกาํหนดให้ผูท่ี้ได้รับขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ    

 

10. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล  

   10.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงสําคัญสําหรับบริษัทและบริษัทได้นํา

มาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการ 

สูญหาย การเขา้ถึงการใชห้รือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง 

และการทาํลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหัสและการจาํกัดการ

เข้าถึงเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลท่ีได้รับเท่านั้นท่ีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่าน้ีได้รับการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัความสาํคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล  

  10.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช ้

เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

และจดัให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเม่ือมีความจาํเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
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11. สิทธิเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

   11.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สรุปดงัน้ี  

    - การไดรั้บแจง้ใหท้ราบรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

   - ถอนความยนิยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บับริษทัเพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

   - ขอเขา้ถึงและยอมรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วน

บุคคลของทา่นท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมโดยตรงต่อบริษทั 

   - ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลกาํหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนหรือตวัท่านเอง  

   - คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 

   - ลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของ

ท่านได ้(Anonymous) 

   - ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

   - แก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผิด 

   - ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผูรั้บจ้างของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  ทั้งน้ี บริษทัอาจจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาํร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด  

  11.2 ท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย ผ่านช่องทางท่ีบริษทักาํหนด ทั้งน้ี บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

โปรดติดต่อกบับริษทัและเราจะเร่ิมใช้สิทธิไดเ้ม่ือกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลบงัคบักบัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้  
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12. 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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