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กลุ่มบริษทั แกรนดเ์อสเค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของพนกังาน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าพนกังาน

ไดรั้บความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล จึงไดจ้ดัท านโยบายฉบบัน้ีขึ้น เพื่อแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การ

ใช ้และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานทั้งช่องทาง

ออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด  ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.1 เพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของพนกังานก่อนเขา้ท าสัญญา หรือเพ่ือปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงพนกังานเป็น
คู่สัญญากบัพนกังาน เช่น จดัท าสัญญาจา้งงาน ขอ้ตกลงการปฏิบติัตามสัญญาจา้งงาน การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและ

ระเบียบการบริหารงานบคุคลของบริษทั จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ปฏิบติังาน การโยกยา้ยพนกังาน การ

ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณาต าแหน่งงานและค่าตอบแทน การบริหารและการดูแลเร่ือง

สุขภาพ และความปลอดภยัของพนกังาน 

1.2 เพื่อให้สามารถปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย กฎระเบียบ และค าส่ังของผูท่ี้มี
อ านาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพและโรคจาก

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ 

1.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมายของบริษทั หรือของบคุคลอืน่ เช่น การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์การศึกษา
วิเคราะห์และจดัสรรก าลงัคน การพฒันาพนกังาน การจดัสวสัดิการรักษาพยาบาล การจดัสวสัดิการดา้นการ

ประกนัภยั และสวสัดิการอื่นๆ ของพนกังาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร สถานท่ีออกก าลงักาย การด าเนินการ

กิจกรรมพนกังาน การบริหารดา้นการเงินและงบประมาณ การติดต่อภายใน การติดต่อกบับคุคลภายนอก การ

ด าเนินการต่างๆทางทะเบียน การมอบอ านาจ การจดัท าหนงัสือรับรอง  การจดัท าเอกสารเผยแพร่ แก่สาธารณะ การ

จดัท ารายงาน การส่งขอ้มูลใหห้น่วยงานราชการ/หน่วยงานก ากบัดูแล  การยืนยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลท่ีไดรั้บ จากพนกังาน การวิเคราะห์และจดัท าฐานขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการท างาน การติดต่อ ส่งข่าวสาร 

และประชาสัมพนัธ์  การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน การจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก การรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศ การสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน การระบุตวัตนเพื่อเขา้ใชร้ะบบงาน และการเขา้ถึงระบบ

สารสนเทศ การรักษาความปลอดภยั การป้องกนัอุบติัเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจดัการเก่ียวกบัขอ้

ร้องเรียนและการทจุริต คดี หรือขอ้พิพาทต่างๆ การดูแลพนกังานหลงัการพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

1.4 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนกังานหรือบคุคลอืน่ เช่น การติดตอ่ในกรณีฉุกเฉิน 
การควบคุมและป้องกนัโรคติดตอ่ 

1.5 เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะของเรา หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐท่ี
ไดม้อบให ้
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1.6 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามความยินยอมท่ีพนกังานไดใ้ห้ในแต่ละคราว 

 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

2.1 ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสรรหาพนกังานใหม่  จดหมายสมคัรงาน ใบสมคัรงาน ความเห็น

ประกอบการสรรหาพนกังาน 

2.2 ขอ้มูลในการติดต่อกบัพนกังาน เช่น ช่ือ นามสกุล  ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ขอ้มูลโซเชียลมีเดีย 

2.3 ขอัมูลเก่ียวกบัตวัของพนกังาน เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุเพศ สถานะสมรส กรุ๊ปเลือด สัญชาติ ศาสนา ความสนใจ 

ความคิดเห็น 

2.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว หรือผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของพนกังานท่ีมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการตามขอ้บงัคบัและ

ระเบียบการบริหารงานบคุคลของบริษทัฯ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่สมรส  ขอ้มูลเก่ียวกบับุตร ขอ้มูลเก่ียวกบับิดามารดา ผูรั้บ

ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ก่อนการใหข้อ้มูลกบับริษทั ให้พนกังานแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีใหบุ้คคลดงักล่าวทราบดว้ย 

2.5 รูปถ่ายและภาพเคล่ือนไหว 

2.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา  ความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพ และคุณสมบติัอื่นๆของพนกังาน เช่น ระดบัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศึกษา ประวติัการศึกษา ประวติัการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการท างาน

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย คุณสมบติัดา้นวิชาชีพ  ความสามารถทางดา้นภาษา และความสามารถอื่นๆ ขอ้มูลจากการ

อา้งอิงท่ีพนกังานให้แก่บริษทัฯ 

2.7 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์การท างานและขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้งงานในอดีต เช่น ต าแหน่งงาน รายละเอียดของ

นายจา้ง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีไดรั้บ 

2.8 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีสามารถปฏิบติังานได ้

2.9 ขอ้มูลเก่ียวกบัภาระทางทหาร 

2.10 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของพนกังาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทศันคติ ความถนดั ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้ า  

ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงอาจไดม้าจากการสังเกคและ

วิเคราะหข์องบริษทั และพนกังานของบริษทั ในระหว่างการปฏิบติังานหรือเขา้ร่วมกิจกรรม 

2.11 ขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการรายงานหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน 

2.12 ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ขอ้มลูค่าจา้ง เงินเดือน รายได ้ภาษี กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บญัชีธนาคาร การกูยื้มเงิน รายการ

ยกเวน้หรือหกัลดหยอ่นภาษี 

2.13 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประกนัสังคม การคุม้ครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีพนกังาน

ไดรั้บ หรือมีสิทธิท่ีจะไดรั้บตามขอ้บงัคบัและระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษทั 

2.14 บนัทึกการเขา้ออกและระยะเวลาในการปฏิบติังาน การท างานล่วงเวลา การขาดและการลางาน 
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2.15 ขอ้มูลประวติัการปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน การเขา้ประชุม การให้ความเห็น ในการท่ีเป็นกรรมการบริษทั จะมีการ

เพ่ิมเติมขอ้มูล ประวติักรรมการ ทะเบียนกรรมการ 

2.16 ขอ้มูลการใชง้านและการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชัน่ ระบบโครงข่าย 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2.17 ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการมีส่วนร่วมกบับริษทั เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม การตอบแบบส ารวจ การตอบแบบประเมิน 

2.18 ขอ้มูลท่ีพนกังานเลือกจะแบง่ปันและเปิดเผยผา่นระบบแอปพลิเคชัน่ เคร่ืองมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และ

เอกสารต่างๆ ของบริษทั 

2.19 ส าเนาเอกสารท่ีสามารถใชเ้พื่อระบุตวัตนของพนกังาน เช่ร บตัรประจ าตวัประชาชน  หนงัสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ 

ท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือทะเบียนราษฎร์ 

2.20 รายละเอียดของผูท่ี้บริษทัสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

2.21 ขอ้มูลเก่ียวกบัยานพาหนะ ใบอนุญาตขบัขี่ ความสามารถในการขบัขี่พาหนะ และกรณีท่ีพนกังานขบัขี่ยานพาหนะท่ี

บริษทัจดัหาให้  บริษทัจะเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการขบัขี่ยานพาหนะของพนกังานดว้ย 

2.22 ขอ้มูลเก่ียวกบัอุบติัเหตุ ทั้งในกรณีท่ีพนกังานประสบอุบติัเหตุในเวลางานหรืออนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน และ

อุบติัเหตุอื่นๆ 

2.23 ขอ้มูลอื่นๆท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามสัญญาจา้งแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวสัดิการ การวิเคราะห์อ และการ

บริหารงานของบริษทั  การดูแลพนกังานหลงัพน้สภาพการเป็นพนกังาน และการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ 

2.24 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการร้องเรียน การร้องทุกข ์การสอบสวน การลงโทษทางวินยั 

 

 ทั้งน้ีหากพนกังานปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งใชเ้พ่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือเพ่ือเขา้ท า

สัญญา แก่บริษทั  อาจท าให้การปฏิบติังานตามสัญญาและสิทธิการเขา้ถึงสวสัดิการหรือบริการท่ีบริษทัจดัให้ ไม่สามารถ

ด าเนินการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

3. ขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ 

3.1 บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนกังาน เพื่อใชง้านตาม

วตัถุประสงคท่ี์เราแจง้ไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี  

3.2 บริษทัอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนกังาน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 3.2.1 ขอ้มูลสุขภาพ เช่น น ้าหนกั ส่วนสูง โรคประจ าตวั ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ขอ้มูลการแพอ้าหาร หมู่

โลหิต  ใบรับรองแพทย ์ประวติัการรักษาพยาบาล ประวติัการจ่ายยา ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  เพื่อการคุม้ครองแรงงาน 

และการจดัสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล ส าหรับพนกังาน การประเมินความสามารถของพนกังานในการท างาน
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ของพนกังาน รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษา วิเคราะหข์อ้มูลสุขภาพของพนกังาน เพื่อการจดัการท่ี

เหมาะสมอื่นๆ 

 3.2.2  ขอ้มูลชีวภาพ เช่น ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ ขอ้มูลภาพจ าลองใบหนา้ เพ่ือใชใ้นการระบุการยืนยนัตวัตนของ

พนกังาน การป้องกนัอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือของบคุคลอื่น 

 3.2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบติังานและรักษาประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลอื่น 

 3.2.4 ความเช่ือในลทัธิศาสนา ปรัชญา เช้ือชาติ สัญชาติ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูล

ชีวภาพ เพ่ือประกอบการจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรม และสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน รวมถึงเพ่ือใชใ้น

การบริหารจดัการดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 3.2.5 ขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษอื่นๆ ตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท่ีพนกังานไม่สามารถให้ความยินยอมได ้เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน

โดยชดัแจง้ของพนกังาน เพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงาน การ

ประกนัสังคม และสวสัดิการของพนกังาน 

3.3 ในกรณีท่ีจ าเป็น เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนกังาน โดยไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จาก

พนกังานหรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ีเราจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการจดัการ

ให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลชนิดพเิศษของพนกังาน 

3.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม ซ่ึงจะเก็บจากหลกัฐานท่ีพนกังานน ามาแสดง หรือพนกังานยินยอมให้ตรวจสอบ

จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย โดยบริษทัจะจดัให้มีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวท่ีกฎหมายก าหนด 

 

4.     การใชคุ้กก้ี 

บริษทัมีการใชคุ้กก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการใชคุ้กก้ี 

5. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปไดจ้ากการถอนความยนิยอม 

5.1 ในกรณีท่ีบริษทั เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลโดยอาศยัความยินยอมของพนกังาน พนกังานมีสิทธิท่ี
จะถอนความยินยอมของพนกังานท่ีให้ไวก้บับริษทัตลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยินยอมน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ

เก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีพนกังานไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

5.2 หากพนกังานถอนความยินยอมท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทัหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอยา่ง อาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถ
ด าเนินการเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบายน้ี 
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6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.1 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูล
ส่วนบุคคลแต่ละประเภท เวน้แตก่ฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุ

ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้าม

มาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี 

6.2 บริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานไวต้ลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนกังานของบริษทั เพ่ือปฏิบั้ติตามสัญญา
และตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นหลงัส้ินสุดการเป็นพนกังานของบริษทัแลว้ 

6.3 บริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลของสมาชิกครอบครัวหรือผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของพนกังาน ไวต้ามระยะเวลาท่ี
จ าเป็นต่อการประมวลผลเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นนโยบายน้ี โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเพื่อตอบสนองต่อสิทธิของ

พนกังานในการไดรั้บสวสัดิการตามขอ้บงัคบัและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษทั 

6.4 กรณีท่ีเราใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานโดยขอความยินยอมจากพนกังาน บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจนกว่าพนกังานจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและบริษทัด าเนินการตามค าขอของพนกังาน

เสร็จส้ินแลว้ อยา่งไรก็ดีบริษทัจะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับบนัทึกเป็นประวติัว่า

พนกังานเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้บริษทัสามารถตอบสนองตอ่ค าขอของพนกังานไดใ้นอนาคต 

6.5 บริษทัจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บ
รักษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลนั้น 

 

7. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลใหบ้คุคลอื่น 

7.1 บริษทัเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานกบั 

(1) บริษทัในกลุ่มบริษทั แกรนดเ์อสเค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(2) บุคคลและนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในเครือของบริษทั (“บุคคลอื่น”) เพื่อวตัถุประสงคก์ารเกบ็รวบรวม
และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบั

กระบวนการสรรหาคดัเลือกบคุลากร การจา้งงาน การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบประวติั การทดสอบ

คุณสมบติัและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบนัการเงิน คู่ธุรกิจ ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของ

รัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือใหบ้ริษทัสามารถด าเนินธุรกิจและให้บริการแก่พนกังาน รวมถึงการด าเนินการ

ใดๆ ตามวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายน้ี 

7.2 บริษทัจะก าหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มลูมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของพนกังานอยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลโดยปราศจาก

อ านาจโดยมิชอบ 
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8. การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปต่างประเทศ 

8.1 บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานไปยงับริษทัในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่ี
จ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงพนกังานเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างบริษทักบับคุคล

หรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนข์องพนกังานหรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของพนกังานก่อนเขา้ท าสัญญา 

หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนกังานหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย 

หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

8.2 บริษทัอาจเกบ็ขอ้มูลของพนกังานบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวดท่ี์ให้บริการโดยบุคคลอื่นและอาจใช้
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน่ของบุคคลอื่นในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูปและรูปแบบของการ

ให้บริการแพลตฟอร์มส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังาน แต่บริษทัจะไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะก าหนดใหบุ้คคลอ่ืนเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความ

มัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

8.3 ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลและใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือท าให้มัน่ใจไดว่้าขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานจะไดรั้บการคุม้ครองและ

พนกังานสามารถใชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานไดต้ามกฎหมาย รวมถึงเราจะก าหนดให้ผูท่ี้

ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของพนกังานอยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ี

จ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้บคุคลอ่ืนใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิ

ชอบ 

 

9. มาตรการความปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคล 

9.1 ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานเป็นส่ิงส าคญัส าหรับบริษทั และบริษทัไดน้ ามาตรฐานความ
ปลอดภยัทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเขา้ถึงการใช้

หรือการเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง และการท าลายโดยใช้

เทคโนโลยแีละขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหสัและการจ ากดัการเขา้ถึง เพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ี

ไดรั้บอนุญาตเท่านั้นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานและบคุคลเหล่าน้ีไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัความส าคญั

ของการปกป้องขอ้มูลส่วนบคุคล 

9.2 บริษทัจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช้เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่ม่สิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นและจะจดัให้มีการทบทวนมาตรการ

ดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็นหรือเม่ือมีเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพือ่ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัท่ี

เหมาะสม 
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10. สิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลความปลอดภยัของพนกังาน 

10.1 พนกังานมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล สรุปดงัน้ี 

(1) ถอนความยินยอมท่ีพนกังานไดใ้ห้ไวก้บับริษทัเพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 

(2) ขอดูและคดัลอกขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังาน หรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 

(3) ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบอเิลคทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลก าหนดไป
ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น 

(4) คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัพนกังาน 

(5) ลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของพนกังานได ้ 
(6) ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของพนกังาน 

(7) แกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิ 

(8) ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล ในกรณีท่ีบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมทั้งลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของบริษทั หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ีบริษทัจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของพนกังานโดยเร็ว ภายใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก าหนด 

 

11. ความรับผิด 

บริษทั และ/หรือพนกังานท่ีท าการละเมิดกฎหมายมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามมาตรา 77 ถึงมาตรา 

90 ของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  และเป็นการกระท าท่ีผิดวินยัของบริษทั 

 

12. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

12.1 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล กลุ่มบริษทั แกรนดเ์อสเค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

สถานท่ีติดต่อ 168 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขนุเทียน – ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กทม. 10150 

โทร. 0-2892-1092 

12.2 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลของบริษทัในกลุ่ม แกรนด ์เอสเค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั แยกตามแต่ละบริษทั ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฎในเอกสารแนบทา้ย นโยบายฉบบัน้ี 

12.3 กรณีท่ีท่านมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเบอร์ โทรศพัท ์0-2892-1092  หรือ        

E-Mail : wilailak@skthai.com 
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13. การเปล่ียนแปลงประกาศนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล 

กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี บริษทัจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัใหมผ่า่น

ทางเวป็ไซดข์องบริษทั www.grandsk.co.th, www.skpolymer.co.th, www.thairubbtech.com และ www.polymate-th.com 

ซ่ึงพนกังานควรเขา้มาตรวจสอบความเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นคร้ังคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตวั

ฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกาศ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน  2565 

 

  

 

       (นายสุพจน์  สุวรรณพิมลกุล) 

       ประธานคณะกรรมการบริหาร 

             บริษทั แกรนดเ์อสเค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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บันทึกประวัติการแก้ไข 

วัน/เดือน/ปี Revision ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน เหตุผลท่ีแก้ไข / ทบทวน ก าหนดวันที่

ยกเลิก 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ผูจ้ดัท า ผูอ้นุมติั 
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