
 บริษัท โกลด ์ฟิลด ์รีไฟเนอร ีจาํกดั(“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคญัในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงาน

และพนกังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัฉบบันี� ("นโยบายฉบับนี�") จดัทาํขึ �นในนามของ

บริษัท โกลด ์ฟิลด ์รีไฟเนอร ีจาํกดั มีสถานะทางกฎหมายเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลแยกต่างหากจากกนัสาํหรบัการ

เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลภายใตน้โยบายฉบบันี� 

 นโยบายฉบบันี�จดัทาํขึ �นเพื�อแจง้ใหท้่านทราบถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผย 

รวมถึงสิทธิต่างๆของท่าน และขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในฐานะผูส้มคัรงานหรือพนกังานของบรษิัทฯ และเป็นการกาํหนด

หลกัการพื�นฐานในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในฐานะผูส้มคัรงานหรือพนกังานของบรษิัทฯ บรษัิท โกลด ์ฟิลด ์

รีไฟเนอรี จาํกดั จงึประกาศนโยบายส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี� 

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มหรือประเภทที�ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

 ภายใตน้โยบายฉบบันี� กลุ่มหรือประเภทของบคุคลที�บรษิัทฯ ทาํการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วน

บคุคลประกอบดว้ย 

 1.1 ผูส้มคัรงาน ซึ�งหมายถงึ บคุคลที�อาจไดร้บัคดัเลือกเป็นบคุลากรของบริษทัฯ โดยบรษัิทฯ อาจเป็นผูเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงานเองโดยตรง หรือไดร้บัจากบคุคลภายนอกกไ็ด ้

 1.2 บคุลากร ซึ�งหมายถงึ บคุคลซึ�งทาํงานหรือปฏิบตัิหนา้ที�ใดๆ ใหก้บับรษิทัฯ และไดค้่าจา้ง สวสัดิการ หรือ

ค่าตอบแทนอื�นจากบรษิัทฯ เพื�อตอบแทนการทาํงาน เช่น กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ พนกังาน บุคลากร ผูฝึ้กงาน หรือ

บคุคลอื�นใดที�มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 1.3 ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้มคัรงานและบคุลากร ซึ�งหมายถงึ บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้มคัรงานและบคุลากรของ

บริษัทฯ และใหห้มายความรวมถงึผูที้�มีขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 

บคุคลในครอบครวั (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส และบตุร เป็นตน้) บคุคลที�สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน บคุคลอา้งองิ 

(Reference Person) ผูร้บัผลประโยชน ์และผูค้ ํ�าประกนัการทาํงาน เป็นตน้ 

 

 2. วิธีการเกบ็รวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ 

 2.1วิธีที�ทางบรษิัทฯ เก็บรวบรวมและรบัขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลผ่าน

ช่องทางต่างๆ ดงันี � 

 •(ก) 

 ขอ้มลูส่วนบคุคลที�ท่านใหไ้วก้บับรษิทัฯ โดยตรง 

 ท่านอาจใหข้อ้มลูส่วนบคุคลแก่บรษิทัฯ โดยตรง เช่น เมื�อท่านสมคัรงานและมีเอกสารประกอบการสมคัรงาน

ใหแ้ก่บรษิัทฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การสมคัรที�บรษิัทโดยตรงหรือการสมคัรงานผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ(https:// 



http://www.gf-refine.com/th/jobs.php) และรวมถึงกรณีที�ท่านเขา้สมัภาษณง์าน เขา้ทาํสญัญากบับรษิัทฯ และส่งมอบ

เอกสารต่างๆ ซึ�งจะมีขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านปรากฏอยู่มาใหก้บับรษิัทฯ เป็นตน้ 

 •(ข) 

 ขอ้มลูส่วนบคุคลที�บรษิัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตัิ 

 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านโดยอตัโนมตัผิา่นช่องทางออนไลนต์่างๆ เช่น การใชค้กุกี � 

(Cookies) หรือเทคโนโลยีอื�นๆ ที�คลา้ยคลงึกนั รายละเอียดเพิ�มเติมโปรดด ูนโยบายเกี�ยวกบัคกุกี� 

 •(ค) 

 ขอ้มลูส่วนบคุคลที�บรษิัทฯ ไดร้บัมาจากบคุคลภายนอก 

 บริษัทฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านมาจากบคุคลภายนอก เช่น บรษิัทรบัจดัหางาน บคุคลอา้งองิของ

ท่าน หน่วยงานของรฐั สถานศกึษา สื�อSocial Media หรือใบสมคัรงานและ/หรือเอกสารของบคุคลซึ�งมีความเกี�ยวขอ้งกบั

ท่าน บคุคลที�สามารถตดิต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน บคุคลอา้งองิ ผูร้บัผลประโยชน ์หรือผูค้ ํ�าประกนัการทาํงานของบคุคล

ดงักล่าว เป็นตน้ 

 2.2 ในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ท่านจะไดร้บัการแจง้ถงึรายละเอียดต่างๆ ตามที�ระบใุนนโยบายฉบบันี� 

ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบคุคล หรอืหากเป็นกรณีที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล

ใดตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษิัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านโดยตรง 

 2.3 ในกรณีที�บรษิัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวก้่อนวนัที�กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคลในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลมีผลใชบ้งัคบั ทางบรษัิทฯจะเก็บรวบรวมและ

ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามวตัถุประสงคเ์ดิมที�ทางบรษิัทฯ ไดแ้จง้ท่านในเรื�องการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลซึ�ง

ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที�ระบไุวใ้นขอ้ 10 ของ

นโยบายฉบบันี� ทั�งนี� บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพจิารณาคาํขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดาํเนินการตามที�

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด 

 

 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที�ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

 ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านที�ถกูเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใตน้โยบายฉบบันี� ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลที�

ท่านใหไ้วก้บับรษิัทฯ โดยตรง หรือขอ้มลูส่วนบคุคลที�บรษิทัฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตัิ หรือขอ้มลูส่วนบคุคลที�

บริษัทฯ ไดร้บัมาจากบคุคลภายนอก ไดแ้ก ่

 3.1รายละเอียดส่วนบคุคล เช่น ชื�อ-นามสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ นํ�าหนกั ส่วนสงู ขอ้มลูเกี�ยวกบับตัรที�

ออกใหโ้ดยทางราชการ (เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนญุาตทาํงาน ใบขบัขี�และใบอนญุาตอื�นๆ เป็น



ตน้)รูปถ่าย ลายมือชื�อ สญัชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ขอ้มลูบคุคลในครอบครวั (เช่น บดิา มารดา 

คู่สมรส และบตุร เป็นตน้) ขอ้มลูสขุภาพ เป็นตน้ 

 3.2 ขอ้มลูการติดตอ่ เช่น ที�อยู่อาศยั หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ไอดีผูใ้ชส้าํหรบัไลนแ์อปพลิเคชนั (Line 

ID) ขอ้มลูผูท้ี�สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน และขอ้มลูบคุคลอา้งองิ เป็นตน้ 

 3.3 ขอ้มลูเกี�ยวกบัการศกึษา การฝึกอบรม เช่น ประวตัิการศกึษาและการฝึกอบรม (เช่น ชื�อสถาบนั คณะ 

สาขาวชิา และปีที�จบ เป็นตน้) หนงัสือรบัรองคณุวฒุิ ใบแสดงผลการศกึษา ขอ้มลูการอบรม ความสามารถทางภาษา 

ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร ์และทกัษะอื�นๆ เป็นตน้ 

 3.4 ขอ้มลูเกี�ยวกบัการสมคัรงาน เช่น ประวติัส่วนตวั ประวตัิการทาํงาน ขอ้มลูที�ปรากฏใน Resume/CV ขอ้มลู

ประวตัิอาชญากรรม ตาํแหน่งที�สมคัร เงินเดือนที�คาดหวงั ขอ้มลูการสมัภาษณง์าน หลกัฐานหรือหนงัสืออา้งองิต่างๆ และ

ขอ้มลูที�ปรากฏในแบบประเมินผลการสมัภาษณ ์(เช่น ผลการประเมนิ ความรูแ้ละประสบการณ ์คณุลกัษณะส่วนบคุคล 

การทาํงานกบัผูอ้ื�น และศกัยภาพ) เป็นตน้ 

 3.5 ขอ้มลูที�ใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือทาํนิติกรรมต่างๆ เช่น ขอ้มลูส่วนบคุคลที�ปรากฏใน

สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อนามสกลุ สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาใบสาํคญัการเกณฑ์

ทหาร สาํเนาสมดุบญัชีธนาคาร สาํเนาทะเบียนสมรส สาํเนาสูติบตัร แบบแจง้ขออนมุตัิเงินเดือนพนกังานใหม่และบรรจุ

เป็นรายเดือน ใบรบัรองแพทย ์ผลการตรวจรา่งกายก่อนเขา้ทาํงาน แบบระบนุามผูร้บัผลประโยชน ์แบบขึ �นทะเบียน

ผูป้ระกนัตน หนงัสือยินยอมใหส้อบประวตัิบคุคล รายงานผลการตรวจสอบประวตัิบคุคล สญัญาจา้งงาน หนงัสือคํ�า

ประกนัการทาํงานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง (เช่น หนงัสือรบัรองตาํแหน่ง หนงัสือรบัรองเงินเดือน สาํเนาทะเบียนการคา้ หรอื

เอกสารจดัตั�งบรษิทัที�มีชื�อผูค้ ํ�าประกนัการทาํงานเป็นเจา้ของหรือเป็นหุน้ส่วน เป็นตน้) และหนงัสือมอบอาํนาจ เป็นตน้ 

 3.6 ขอ้มลูเกี�ยวกบัการทาํงานและการประเมินผล เช่น รหสับคุลากร ตาํแหน่ง แผนก สงักดั การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน พฤติกรรมในการทาํงาน ผลงานและ/หรือรางวลัที�เคยไดร้บั ขอ้มลูการฝึกอบรม ขอ้มลูการลงโทษทางวนิยั 

ขอ้มลูที�ปรากฏในหนงัสือโอนยา้ยบคุลากรขา้มบรษิัท สญัญายืมตวับคุลากร ใบลาออกจากการเป็นบคุลากร และเหตผุลที�

ลาออก เป็นตน้ 

 3.7 ขอ้มลูเกี�ยวกบัผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทน เช่น เงนิเดือน ค่าจา้ง ผลตอบแทน โบนสั รายละเอียดเกี�ยวกบั

ค่าบาํเหน็จ สวสัดิการ เลขบญัชีธนาคาร ขอ้มลูของผูค้ ํ�าประกนัการทาํงาน ขอ้มลูของผูร้บัผลประโยชน ์ขอ้มลูเกี�ยวกบัการ

ประกนัสงัคม ขอ้มลูเกี�ยวกบักองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ ขอ้มลูการหกัลดหย่อนภาษี และ/หรอืผลประโยชนอื์�นๆ ขอ้มลูส่วน

บคุคลที�ปรากฏในใบรบัรองแพทย ์รายงานสุขภาพประจาํปี แบบแจง้การลาคลอด แบบเบกิเงินยืมสวสัดิการ หนงัสือ

ยินยอมใหห้กัเงินเดือน ใบเสรจ็รบัเงิน ใบแจง้หนี� แบบการเรียกค่าสินไหมทดแทน (สาํหรบัการประกนัอบุตัิเหตุ และประกนั

ชีวิต) และแบบขออนมุตัิผลประโยชนเ์มื�อพน้สภาพบคุลากรสาํหรบัการเกษียณอายุ เป็นตน้ 



 3.8 ขอ้มลูเกี�ยวกบัสถิติทางทะเบียน เช่น วนัที�เริ�มงาน วนัครบกาํหนดทดลองงาน วนัและเวลาที�เขา้ทาํงาน 

จาํนวนชั�วโมงที�ทาํงาน จาํนวนชั�วโมงที�ทาํงานล่วงเวลา วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี วนัลา แบบแจง้การลา รายละเอียดการ

ลารวมถงึสาเหตกุารลา บนัทกึการเขา้ออกบรษิัทฯ และการบนัทกึการใชร้ะบบต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นตน้ 

 3.9 ขอ้มลูดา้นเทคโนโลยี เช่น ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์(Log) หมายเลขประจาํเครื�องคอมพิวเตอร ์(IP 

Address) และขอ้มลูที�บรษิัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมผ่านคกุกี� (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื�นที�คลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

 3.10 ขอ้มลูอื�นๆ เช่น การบนัทกึเสียงการสนทนา และการบนัทกึภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) เป็นตน้ 

 ทางบริษัทฯ อาจมีคาํถามเกี�ยวกบัเชื �อชาติ/ชาติกาํเนิด เพศ และความทพุพลภาพ รายละเอียดเรื�องความพิการ

ใดๆ และการใหค้วามช่วยเหลืออื�นใดที�ทางบรษิทัฯ จะตอ้งเพิ�มเติมใหท้่านในสถานที�ทาํงาน ซึ�งสอดคลอ้งกบักฎหมายที�ใช้

บงัคบั เพื�อการตรวจทานระเบียบขอ้บงัคบัในเรื�องโอกาสการจา้งงานที�เท่าเทียม และอาจมีการสอบถามประวตัิ

อาชญากรรมภายหลงัการเสนอจา้งงานอย่างมีเงื�อนไข โดยเป็นไปตามกฎหมายที�ใชบ้งัคบั ทางบรษิัทฯ อาจจะขอใหท้่าน

หลีกเลี�ยงไมแ่จง้ขอ้มลูในใบสมคัรซึ�งขอ้มลูนั�นอาจเขา้ข่ายขอ้มลูที�ละเอียดอ่อนภายใตก้ฎหมายที�ใชบ้งัคบั เวน้แต่มี

ขอ้กาํหนดเฉพาะหรือขอ้กาํหนดตามกฎหมาย ขอ้มลูที�ละเอียดอ่อนนั�นรวมถงึขอ้มลูเชื �อชาติ ศาสนา ชาติพนัธุ ์สญัชาติ 

สญัชาติที�กาํเนิด เอกลกัษณท์างเพศ สถานะการสมรส ขอ้มลูการเจ็บป่วยหรือสขุภาพ (รวมถึงสถานะความพิการ) ขอ้มลู

พนัธุกรรม ความเชื�อทางการเมืองหรือแนวปรชัญา การเป็นสมาชิกสมาคมการคา้หรือพรรคการเมือง สถานะการเป็นทหาร 

รูปถ่าย ขอ้มลูตรวจสอบปมูหลงั ขอ้มลูทางคดี อย่างเช่น ประวตัิอาชญากรรม หรือขอ้มลูการถกูดาํเนินคดีทางกฎหมาย

หรือถกูลงโทษทางวนิยัอื�นๆ 

 ขอ้มลูใดที�ท่านใหผ้่านทางเว็บไซตร์บับรษิทัจดัหางาน หรอืขอ้มลูที�ท่านไดแ้จง้ใหแ้กผู่เ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัจา้งผู้

มีความรูค้วามสามารถไดร้บัทราบนั�น จะตอ้งเป็นความจริง ครบถว้นสมบรูณ ์และไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ การให้

ขอ้มลูที�ไมถ่กูตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดไดน้ั�นอาจส่งผลใหก้ารสมคัรงานของท่านถกูปฏิเสธในระหวา่ง

ขั�นตอนการรบัสมคัร หรือหากทางบรษิัทฯ ทราบในภายหลงัที�บรษัิทฯ ไดมี้การจา้งงานแลว้ ก็อาจมีโทษทางวินยัซึ�งรวมถงึ

การเลิกจา้ง และท่านยงัตอ้งรบัผิดชอบใหก้ารรบัรองว่าขอ้มลูที�ท่านส่งใหน้ั�นไม่ไปละเมดิสิทธิ�ของบคุคลภายนอก 

 หากท่านใหร้ายละเอียดส่วนบคุคลอา้งอิงหรือบคุคลใดก็ตามในใบสมคัร ท่านจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก

บคุคลดงักล่าวก่อนจะมอบรายละเอียดส่วนบคุคลนั�นใหก้บัทางบรษัิทฯ การมอบรายละเอียดส่วนบคุคล นั�นหมายถงึท่าน

ยืนยนัว่าตนเองไดร้บัความยินยอมเหล่านั�นแลว้ 

 

 

 

 

 

 



 4. หลักพื�นฐานสาํหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 หลกัพื�นฐานที�ทางบรษิัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูที�เกี�ยวกบัท่านมีดงันี� 

 4.1เนื�องจากท่านใหค้วามยินยอมที�จะใหข้อ้มลูและใหค้วามยินยอมใหเ้ราประมวลผลขอ้มลูนั�น 

 4.2เนื�องจากขอ้มลูนี �จาํเป็นในการดาํเนินตามขั�นตอนซึ�งคณุไดร้อ้งขอก่อนมีการจา้งงานคณุ 

 4.3เนื�องจากขอ้มลูนี �มีความสาํคญักบัทางบรษิัทฯ โดยเฉพาะ และมีผลประโยชนที์�ชอบดว้ยกฎหมายภายใต้

กฎหมายที�จะนาํขอ้มลูนั�นมาประมวลผล 

 4.4เพื�อจะปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัตามกฎหมาย 

 4.5ในกรณีจาํเป็นซึ�งจะตอ้งปกป้องผลประโยชนอ์นัสาํคญัของท่านหรือบคุคลใดกต็าม 

 หากการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลขอ้มูลนั�นทาํโดยท่านไดใ้หค้วามยินยอม ท่านสามารถเพิกถอนการ

ยินยอมไดท้กุเมื�อ หากกฎหมายที�ใชบ้งัคบัอนญุาตใหท้าํได ้

 

 5. การใช้ข้อมูล 

 ขอ้มลูที�ท่านใหผ้่านทางเว็บไซตบ์รษิัทรบัจดัหางานหรือที�แจง้ไวแ้ก่ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสรรหาผูมี้ความรู้

ความสามารถของบรษิัทฯ จะถกูใชเ้พื�อวตัถปุระสงคก์ารสรรหา การจดัการ และการวางแผนดา้นบคุลากรของบรษิัท โกลด ์

ฟิลด ์รีไฟเนอร ีจาํกดัตามที�กฎหมายที�ใชบ้งัคบัอนญุาต 

 •เพื�อประมวลผลใบสมคัรของท่าน 

 •เพื�อประเมินความรูค้วามสามารถและคณุสมบตัิของท่านบรษิัทฯ อาจใชโ้ปรแกรมอตัโนมตัิเพื�อสรรหาผูส้มคัรใน

เชิงรุก โดยการประเมินขอ้มลูทางอาชีพของผูส้มคัรเทียบกบัคณุสมบตัิที�ตอ้งการของงาน หรือเพื�อการคดักรองผูส้มคัรโดย

พิจารณาจากคาํตอบของของผูส้มคัร ซึ�งผลที�ตามมาคือการคดัผูส้มคัรที�ไม่เขา้หลกัเกณฑก์ารพิจารณาขั�นตน้ออกไปก่อน 

ในประเทศซึ�งกฎหมายอนญุาตใหท้าํไดน้ั�น ท่านอาจใชส้ิทธิ�ขอแทรกแซงกระบวนการ เพื�อแสดงความคิดเห็นของท่านและ

ประทว้งการตดัสินใจโดยติดต่อทางบริษัทฯโดยมีหวัขอ้ตวัเลือกและการเขา้ถงึขอ้มลูที�ดา้นล่างนี� บริษทัฯ อาจะสรา้งขอ้มลู

เกี�ยวกบัคณุโดยใชค้วามรูค้วามสามารถและคณุสมบตัขิองท่าน ซึ�งสามารถใชเ้พื�อระบุโอกาสดา้นงานอาชีพเพิ�มเติมในวนั

ขา้งหนา้ 

 •การตรวจสอบจากแหล่งอา้งองิ 

 •เพื�อสนองตอบคาํถามของท่านและเพื�อสื�อสารเกี�ยวกบัการสมคัรงาน และเพื�อส่งขอ้มลูเกี�ยวกบัเว็บไซตป์ระกาศ

รบัสมคัรงานใหก้บัท่าน และเปลี�ยนเงื�อนไขและนโยบาย 

 •เพื�อปฏบิตัิตามหรือตรวจทานการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบที�ใชบ้งัคบั 

 •เพื�อดาํเนินการตรวจสอบประวตัิเท่าที�กฎหมายที�ใชบ้งัคบัอนญุาตใหท้าํได ้

 •เพื�อปกปอ้งผลประโยชนที์�ชอบดว้ยกฎหมายของผูอ้ื�น ยกตวัอย่างเช่น เพื�อวตัถุประสงคท์างดา้นบริหารจดัการ

ของบรษิัท โกลด ์ฟิลด ์รีไฟเนอรี จาํกดัและตามขอ้กาํหนดทั�วไปในการดาํเนินธรุกิจภายในบรษิัทฯและนิติบคุคลในเครอื



ของบรษิัท ขอ้มลูส่วนบคุคลหรอืขอ้มลูใดๆ ที�เกี�ยวกบัท่านจะถกูเพิ�มเขา้ยงัระบบหรือฐานขอ้มลูของบรษิัทฯ และ

จะถกูเก็บรกัษาและใชเ้พื�อพิจารณาโอกาสการทาํงานที�บริษัท โกลด ์ฟิลด ์รีไฟเนอร ีจาํกดัและนิติบคุคลในเครือของบรษิัท 

นอกเหนือจากตาํแหน่งที�ท่านไดส้มคัรบรษิัทฯ อาจติดต่อท่านทางอีเมลหรือทางโทรศพัทเ์พื�อแจง้โอกาสงานอื�นๆ ซึ�งอาจ

เหมาะสมกบัคณุสมบตัิหรือความตอ้งการของท่าน หากท่านไม่ประสงคใ์หท้างบริษทัฯ ทาํเช่นนั�น โปรดตดิต่อบรษิัทฯ ตาม

รายละเอียดการติดต่อที�ระบไุวใ้นขอ้10 ของนโยบายฉบบันี� 

 หากบรษิทัฯ ไดท้าํการจา้งท่าน ขอ้มูลส่วนบคุคลที�ท่านมอบใหอ้าจถูกนาํไปรวมไวใ้นระบบทรพัยากรบคุคลของ

บริษัทฯ และนาํไปใชเ้พื�อจดัการกระบวนการจา้งงานใหม่ และอาจถกูนาํไปใชเ้พื�อจดุประสงคอ์ื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการจา้งงาน

การใหข้อ้มลูส่วนบคุคลผ่านเว็บไซตบ์ริษัทรบัจดัหางาน หรือที�ไดแ้จง้ไวแ้ก่ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสรรหาผูม้ีความรูค้วาม-

สามารถนั�นจะตอ้งทาํโดยสมคัรใจ และมีความสาํคญัสาํหรบัขั�นตอนการจดัจา้งบคุลากร ตามขอ้กฎหมายที�ใชบ้งัคบั หาก

ท่านไม่ไดใ้หข้อ้มลูอย่างเพียงพอ บริษัทฯจะไม่สามารถพิจารณาใบสมคัรงานของท่าน หรือหากท่านไดร้บัการว่าจา้งแลว้ ก็

ยงัรวมไปถึงการเลื�อนตาํแหน่ง การโอนยา้ย หรือการยา้ยงาน 

 

 6.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ จะไม่นาํขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปเปิดเผยแก่บคุคลภายนอก เวน้แต่กรณีดงันี� 

 6.1 เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการสมคัรงาน โดยบรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลและผู้

พิจารณาใบสมคัรของท่าน 

 6.2 คาํสั�งศาล พนกังานเจา้หนา้ที� หรือ กฎหมาย เพื�อใหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

 โปรดทราบว่า บริษัทฯ อาจส่งต่อขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านระหวา่งบรษิัทในเครือ ธรรมนิติ ดว้ยกนั เพื�อการ

ใหบ้รกิารแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถปุระสงค ์โดยขอ้มลูที�อาจส่งต่อไดแ้ก่ ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์

หมายเลขโทรสาร ที�อยู่อีเมล ชื�อบรษิทั ตาํแหน่งงาน โดยจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วเพื�อบางวตัถปุระสงคเ์ท่านั�น 

 เวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ อาจมีลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตอ์ื�นๆ โปรดทราบว่าบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการปฏิบตัิเกี�ยวกบั

ขอ้มลูส่วนบคุคลที�ใชผ้่านเว็บไซตอ์ื�น นอกเหนือจากเว็บของบรษิัทฯ เอง 

 

 7.การรักษาความปลอดภยั 

 ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูส่วนบคุคลที�เหมาะสม ดงันี� 

 7.1 บรษิทัปอ้งกนัมิใหข้อ้มลูสญูหาย การเขา้ถงึ ทาํลาย ใช ้ดดัแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดย

ไมไ่ดร้บัอนญุาต 

 7.2 บรษิทัฯ จาํกดัการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคลไวส้าํหรบัพนกังาน ลกูจา้ง ที�จาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลนั�นเพื�อทาํการ

ประมวลผลขอ้มลูใหโ้ดยตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดการรกัษาขอ้มูลที�เป็นความลบัตามสญัญาอย่างเขม้งวด 



 7.3 ในกรณีที� บรษัิทฯ ว่าจา้งบริษัทอื�นๆ เพื�อใหบ้รกิารในนามของบรษิทัฯ และมอบหมายใหบ้รษัิทเหล่านั�น

รบัผิดชอบในการจดัการกบัขอ้มลูส่วนบคุคล ทางบรษิทัฯ จะเลือกจา้งบรษิัทรบัเหมา ในช่วงที�เหมาะสมและเพื�อความ

ปลอดภยั ทางบรษิัทฯ จะกาํหนดใหบ้รษัิทดงักล่าวลงนามในขอ้ตกลงทั�งหมดที�จาํเป็นเกี�ยวกบัการจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล 

 7.4 การเขา้รหสั บรษิทัฯ ใชก้ารเขา้รหสัแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื�อความปลอดภยัในการส่งผ่าน

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

 

 8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามระยะเวลาที�จาํเป็นเพื�อบรรลวุตัถุประสงคที์�กาํหนดในการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลนั�นๆ โดยระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลจะมีการเปลี�ยนแปลงได ้โดยขึ �นอยู่กบั

วตัถปุระสงคที์�กาํหนดในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล นอกจากนี� บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นระยะเวลา

ตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด (ถา้มี) โดยคาํนงึถงึอายุความตามกฎหมายสาํหรบัการดาํเนินคดีที�อาจเกิดขึ �นจากหรือ

เกี�ยวขอ้งกบัเอกสารหรือขอ้มลูสว่นบคุคลที�บรษิัทฯ เก็บรวบรวมไว ้และคาํนงึถงึแนวปฏิบตัิของบริษทัฯ และของภาคธรุกิจ

ที�เกี�ยวขอ้งสาํหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลแต่ละประเภทเป็นสาํคญั 

 ทั�งนี � บรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี นบัแต่วนัที�นิติสมัพนัธร์ะหว่าง

ท่านกบับรษิัทฯ สิ �นสดุลง และทางบรษิทัฯ อาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาดงักล่าวหาก

กฎหมายอนญุาตหรือการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวจาํเป็นต่อการก่อตั�งสิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมายของบรษิัทฯ 

 หลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จะลบหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว จากการ

จดัเก็บในระบบของบรษิัทฯ และของบคุคลอื�นซึ�งใหบ้รกิารแก่บรษิัทฯ (ถา้มี) หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มลู

ที�ไมส่ามารถระบตุวัท่านได ้เวน้แต่จะเป็นกรณีที�บรษิทัฯ สามารถเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวไดต้่อไปตามที�

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด ทั�งนี� สาํหรบัรายละเอียดเพิ�มเติม

เกี�ยวกบัระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายงับริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที�ระบุ

ไวใ้นขอ้ 10 ของนโยบายฉบบันี� 

 

 9. สิทธิตา่งๆ ของทา่นเกี�ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านดงัต่อไปนี � ภายใต้

หลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ทั�งนี� หากท่านประสงคที์�จะขอใชส้ิทธิของท่าน 

ท่านสามารถติดต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที�ระบไุวใ้นขอ้ 10 ของนโยบายฉบบันี� 

 9.1 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 



 ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านและขอใหบ้รษัิทฯ ทาํสาํเนาขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวใหแ้ก่

ท่าน ทั�งนี� ตามที�กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกาํหนด 

 9.2 สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคล 

 ท่านมีสิทธิที�จะขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลเกี�ยวกบัท่าน รวมถึงมีสิทธิขอใหส้่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงั

ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรายอื�น หรือตวัท่านเอง เวน้แต่ไม่สามารถทาํไดใ้นกรณีที�กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคลกาํหนด 

 9.3 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

 ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไดใ้นกรณีที�กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบคุคลกาํหนด 

 9.4 สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบคุคล 

 ท่านอาจขอใหบ้รษิัทฯ ลบ ทาํลายหรือทาํใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวับคุคลไดใ้น

กรณีที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด 

 9.5 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

 ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษิทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในกรณีที�กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด 

 9.6 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

 ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านนั�นไม่ถกูตอ้ง ไม่เป็น

ปัจจบุนั ไมค่รบถว้นสมบรูณ ์หรือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

 9.7 สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม 

 ในกรณีที�บรษิทัฯ อาศยัความยินยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการ

เพกิถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที�ท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบับรษิทัฯ ได ้

 9.8 สิทธิในการยื�นขอ้รอ้งเรียน 

 หากท่านมีความกงัวลหรือมีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัแนวทางการปฏิบตัิของบรษิัทฯ เกี�ยวกับขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

โปรดตดิตอ่บรษิัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที�ระบไุวใ้นขอ้ 10 ของนโยบายฉบบันี� ทั�งนี� ในกรณีที�มีเหตวุ่าบริษัทฯ ไดท้าํ

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่านมีสทิธิยื�นขอ้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญที�ไดร้บั

การแต่งตั�งโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลตามระเบียบและวิธีการตามที�กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบคุคลกาํหนด 



 ทั�งนี � บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาํรอ้งขอใชส้ิทธิของท่านและดาํเนินการตามที�กฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด 

 

 10. วิธีการตดิต่อบริษัทฯ 

 บริษัท โกลด ์ฟิลด ์รีไฟเนอร ีจาํกดั เป็นผูป้ระสานงานเกี�ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทฯ หาก

ท่านมีความประสงคที์�จะใชส้ิทธิของท่านที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรอืหากท่านมีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้มลู

ส่วนบคุคลของท่าน ภายใตน้โยบายที�กาํหนดไวใ้นประกาศฯ นี� ท่านสามารถติดต่อบรษิัทฯ ผ่านช่องทาง ดงันี� 

 บริษัท โกลด ์ฟิลด ์รีไฟเนอร ีจาํกดั 

 สถานที�ติดต่อ: เลขที� 266 ถนนเพชรบรุี แขวงถนนเพชรบรุี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 อีเมล:hr_manager@gcap.co.th หรือhr_recruitment@gcap.co.th 

 หมายเลขโทรศพัท:์ 02-215-7500 

 

 11. การเปลี�ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี� 

 บริษัทฯ อาจปรบัปรุงหรือเปลี�ยนแปลงนโยบายส่วนบคุคลนี�เป็นครั�งคราวเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานของ

บริษัทที�เกี�ยวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน และตามที�กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหรือ

กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด โดยบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถึงการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงประกาศฯ และประกาศฉบบั

ปรบัปรุงผ่านช่องทางอื�นๆ ของบรษิัทฯ ทั�งนี� บริษทัฯ ขอแนะนาํใหท้่านตรวจสอบการเปลี�ยนแปลงประกาศฯ ฉบบันี�เป็น

ระยะๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


