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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท กู๊ ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของบริษัท” หรือ “ของเรา”) ให้

ความสําคญักับสิทธิในข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน และเรามุ่งมัน่ท่ีจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ("ประมวลผล" หรือ 

"การประมวลผล") ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านด้วยความรับผิดชอบ เราได้นํานโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีม้า

ใช้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เพ่ืออธิบายการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นภายใต้พระราชบญัญัติ

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 

บริษัทขอแนะนําให้ทา่นอา่นและทําความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีใ้นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัทา่น 

เนือ้หาของนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนีม้ีดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้กบัทา่น หากทา่นเป็นพนกังานของบริษัท ไมว่า่จะเป็น

พนกังานประจํา พนกังานชัว่คราว หรืออดีตพนกังาน (“พนักงาน”) ตลอดจนบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน 

เช่น ญาติ คูส่มรส สมาชิกในครอบครัว หรือบคุคลท่ีติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”)  

 

2. คาํจาํกดัความที่สาํคัญ 

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลธรรมดาท่ีทําให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ ไมว่า่

โดยตรงหรือโดยอ้อม แตไ่มร่วมถึงข้อมลูของผู้ เสยีชีวิต 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อ่อนไหว” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามท่ีอธิบายไว้ในมาตรา 26 ของพ.ร.บ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครัง้คราว เช่นเดียวกับกฎหมายและข้อบงัคบัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัเชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์ การเมือง ศาสนา หรือ ความเช่ือทางปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ ความทุพพลภาพ สหภาพแรงงาน ข้อมูลทาง

พนัธกุรรม ข้อมลูชีวมาตร หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่เจ้าของข้อมลูในทํานองเดียวกนั 

“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” หมายถึงพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

(2019) ซึง่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเตมิเป็นครัง้คราว ตลอดจนกฎหมายรองท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล  

“PDPC” หมายความวา่ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 2 จากทัง้หมด 15 หน้า 

 

 

Goodyear (Thailand) Public Company Limited 

50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,  
Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District, 
Pathumthani 12120, Thailand. 
Registration No. 0107537001188 
Tel. +66 2909 8080 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36  
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 12120 
ทะเบียนเลขท่ี 0107537001188 
โทรศพัท์ 0 2909 8080 

 

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล 

 

โดยทัว่ไป บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลตามประเภทตอ่ไปนี ้

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลประจาํตวัและข้อมูลการติดต่อ 

 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์สาํนกังาน 

หมายเลขโทรศพัท์มือถือ อีเมล สถานท่ีทํางาน สถานะการจ้าง

งาน อาชีพ ตําแหนง่งาน หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 

หมายเลขหนงัสอืเดินทาง รูปถา่ย 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ 

การทาํงานของท่าน 

ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน การลาออกจากงาน

ก่อนหน้า และข้อมลูใด ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นใบรับรองของโรงเรียน/

มหาวิทยาลยั ใบรับรองความสามารถทางวิชาการหรือภาษา 

ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ และใบรับรองและข้อมลูอ้างอิงอ่ืน ๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่ในใบ

สมัครงานของท่าน 

ข้อมลูสว่นบคุคลทัง้หมดท่ีระบไุว้ในใบสมคัรงานของทา่น รวมถงึ

แตไ่มจํ่ากดัเพียง ช่ือและนามสกลุของทา่น หมายเลขโทรศพัท์

บ้าน หมายเลขโทรศพัท์มือถือ อีเมล ประวตัิการศกึษา 

ประสบการณ์การทํางาน ตําแหนง่เดมิและสถานท่ีทํางาน 

คณุสมบตัิพิเศษ รูปถา่ย เพศ นํา้หนกั สว่นสงู ท่ีอยูปั่จจบุนั 

ข้อมลูเก่ียวกบัการฝึกอบรม สมัมนา และกิจกรรมท่ีทา่นเข้าร่วม 

ทกัษะ และข้อมลูสว่นบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นใบสมคัรงาน

ของทา่น 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน หมายเลขพนกังาน ตําแหนง่ รายละเอียดงาน สายการบงัคบั

บญัชา ชัว่โมงการทํางาน ข้อกําหนดและเง่ือนไขการจ้างงาน 

อีเมลท่ีทํางาน หมายเลขโทรศพัท์สาํนกังาน สทิธิประโยชน์และ

สวสัดิการ เป็นต้น 

ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการทาํงานของ

ท่าน 

ข้อมลูท่ีได้รับจากระบบตรวจสอบและควบคมุอาคาร กล้อง 

CCTV และข้อมลูสว่นบคุคลอ่ืนๆ ท่ีทา่นให้หรือจะให้แก่บริษัทใน

ระหวา่งการจ้างงานของทา่นในขอบเขตท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมาย    

เป็นต้น 
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ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลทางการเงนิ หมายเลขบญัชีธนาคารของทา่น ข้อมลูของทา่นเก่ียวกบัการจา่ย

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนๆ แก่ทา่น ประกนัสงัคม กองทนุ

สาํรองเลีย้งชีพ ภาษี และผู้ รับผลประโยชน์ เป็นต้น 

ข้อมูลการปฏิบัติงาน บนัทกึเวลาการทํางาน การประเมิน ข้อคิดเห็น ข้อมลูเก่ียวกบั

กฎการทํางานหรือการร้องเรียนของทา่น การลาประจําปี การลา

ป่วย การขาดงาน ข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีทํางานและความ

ปลอดภยัในการทํางาน การติดตามความเสีย่งและการประเมิน 

เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตวัอยา่งเช่น ช่ือ นามสกลุ อีเมล หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือ

ข้อมลูอ่ืน ๆ ของหวัหน้างานคนกอ่นของทา่น ผู้ปกครอง บตุร

ธิดา บคุคลท่ีตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน และ/หรือบคุคลอ่ืน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องบนัทกึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิหลงั

ของทา่น เช่น ข้อมลูด้านสขุภาพและประวตัิอาชญากรรม 

เน่ืองจากข้อมลูดงักลา่วจะรับรองวา่ทา่นยงัคงมีคณุสมบตัใิน

การได้รับสทิธิประโยชน์และสวสัดิการ (เช่น ประกนัสขุภาพและ

เงินชดเชยคา่รักษาพยาบาล) 

ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนไทย

ซึง่มีข้อมลูศาสนาและ/หรือหมูโ่ลหิตซึง่ถือเป็นข้อมลูสว่นบคุคลท่ี

ออ่นไหวภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

 

บริษัทขอแจ้งวา่ บริษัทไมม่เีจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมหรือ

ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหวอนัปรากฏอยูบ่นสาํเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของทา่น เช่น ศาสนาและ/หรือหมูโ่ลหิต 

ดงันัน้ เว้นแตจ่ะต้องสง่สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนไทยไปยงั

หนว่ยงานท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายหรือหนว่ยงานดงักลา่วกําหนด 

บริษัทขอให้ทา่นไมเ่ปิดเผย ปิดบงั หรือขีดฆา่ข้อมลูเก่ียวกบั

ศาสนาของทา่น และ/หรือ หมูโ่ลหิต ก่อนสง่มอบ/มอบสาํเนา

บตัรประจําตวัประชาชนให้แก่บริษัท 
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ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีมีการเก็บรวบรวมสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนฉบบั

เต็ม โดยท่ีข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหวยงัคงปรากฏอยูบ่นบตัร

ประจําตวัประชาชนไทยดงักลา่ว บริษัทอาจปิดบงัหรือขีดฆา่

ข้อมลูเก่ียวกบัศาสนาและ/หรือหมูโ่ลหิตของทา่นเมื่อใดก็ได้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ท่ีกําหนดให้

บริษัทต้องรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลในขอบเขตท่ีจําเป็นและ

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

ข้อมูลตามที่กฎหมายกาํหนด 

 

ข้อมลูใด ๆ ท่ีกําหนดโดยกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ ซึง่บริษัทจะต้อง

ปฏิบตัิตาม 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทาง

กฎหมาย 

ข้อมลูใด ๆ ท่ีอาจจําเป็นสาํหรับบริษัทในการกําหนด ดําเนินการ 

ปฏิบตัิตาม หรือแก้ตา่งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

บริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว และอาจขอ

ความยินยอมจากทา่น (หากจําเป็น) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

 

4. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

โดยทัว่ไป บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลโดยตรงจากทา่นในระหวา่งการสมคัรงาน และตลอดระยะเวลา

ท่ีจ้างงานของทา่นผา่นทางอีเมล การให้ข้อมลูด้วยตนเอง โทรศพัท์ หรือผา่นช่องทางการสือ่สารภายในอ่ืน ๆ 

บริษัทอาจรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากแหลง่อ่ืน เช่น โรงพยาบาลท่ีทา่นทําการตรวจสขุภาพหรือรับ

บริการทางการแพทย์ 

สาํหรับบคุคลท่ีเก่ียวข้อง โดยปกติแล้ว เราจะรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลท่ีเก่ียวข้องจากพนกังานของเรา

ในระหวา่งการจ้างงาน 

 

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

โดยทัว่ไป เราจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
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วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

เพ่ือจดัทําและทําข้อตกลงกบัพนกังาน บริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องจดัทําข้อตกลงเก่ียวกบัข้อมลูสว่น

บคุคลของทา่น 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูประจําตวัและข้อมลูการตดิตอ่ 

• ข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัิและประสบการณ์การทํางานของ

ทา่น 

• ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีปรากฏอยูใ่นใบสมคัรงานของทา่น 

• ข้อมลูทางการเงิน 

• ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

• ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว เช่น ข้อมลูศาสนาและ/หรือหมู่

โลหิตในบตัรประจําตวัประชาชนไทย (ถ้าจําเป็น) 

 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

• ภาระผกูพนัตามสญัญา 

• ฐานความยินยอมโดยชดัแจ้ง (สาํหรับการประมวลผล

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว) 

 

หมายเหตุ: หากทา่นไมไ่ด้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลใด ๆ ท่ีจําเป็นใน

การทําสญัญา     เราอาจไมส่ามารถทําสญัญากบัทา่นหรือ

หนว่ยงานท่ีทา่นเป็นตวัแทน หรือดําเนินการหรือปฏิบตัิตาม

ภาระผกูพนัของเราตามท่ีระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วได้ (ไมว่า่จะ

ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น) 

เพื่อตรวจสอบบุคคลหรืออาํนาจที่

ได้รับมอบหมายของเขา/เธอ 

ก่อนทําข้อตกลงกบัทา่น บริษัทอาจดาํเนินการตามกระบวนการ

เพ่ือยืนยนัตวัตนของทา่น 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูประจําตวัและข้อมลูการตดิตอ่ 
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วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

• ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว เช่น ข้อมลูศาสนาและ/หรือหมู่

โลหิตในบตัรประจําตวัประชาชนไทย (ถ้าจําเป็น) 

 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม (สาํหรับการประมวลผลข้อมลู

สว่นบคุคลทัว่ไป) 

• ฐานความยินยอมโดยชดัแจ้ง (สาํหรับการประมวลผล

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว) 

เพื่อปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของบริษัท

ภายใต้สัญญาจ้างงานระหว่างบริษัท

และพนักงาน 

 

ตวัอยา่งเช่น บริษัทอาจจําเป็นต้องใช้

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือจดั

เตรียมการจ่ายเงินเดือน คา่ตอบแทนและ/

หรือสิง่จงูใจให้กบัพนกังาน 

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นมคีวามจําเป็นสาํหรับบริษัทในการ

ปฏิบตัิตามข้อผกูพนัภายใต้สญัญาจ้างงานหรือภายใน

ความสมัพนัธ์ทางกฎหมายระหวา่งบริษัทกบัทา่น 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูประจําตวัและข้อมลูการตดิตอ่ 

• ข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัิและประสบการณ์การทํางานของ

ทา่น 

• ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีปรากฏในใบสมคัรงานของทา่น 

• ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงาน 

• ข้อมลูท่ีได้รับระหวา่งการทํางานของทา่น 

• ข้อมลูทางการเงิน 

• ข้อมลูการปฏิบตัิงาน 

• ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

• ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว เช่น ข้อมลูศาสนาและ/หรือหมู่

โลหิตในบตัรประจําตวัประชาชนของไทย (หากจําเป็น) 

ข้อมลูด้านสขุภาพ 

 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• ภาระผกูพนัตามสญัญา 

• ฐานความยินยอมโดยชดัแจ้ง (สาํหรับการประมวลผล

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว) 
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หมายเหตุ: หากทา่นไมไ่ด้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลใด ๆ ท่ีจําเป็น

สาํหรับการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของเราภายใต้สญัญา เรา

อาจไมส่ามารถปฏิบตัติามภาระผกูพนัของเราตามท่ีระบไุว้ใน

สญัญาดงักลา่วได้ (ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น) 

เพื่อให้บริษัทสามารบริหารจัดการงาน

ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้ 

 

เช่น 

• สร้างบญัชีและประวตัิพนกังานใหม ่

• จดัทําและดแูลผงัองค์กรเพ่ือ

วตัถปุระสงค์ในการวางแผนกําลงัคน 

• จดัทําและดแูลรายช่ือพนกังานเพ่ือ

วตัถปุระสงค์ในการตดิตอ่ 

• บนัทกึการลางานของพนกังานทัง้

ช่องทางออนไลน์และในรูปแบบของ

เอกสาร 

• ตัง้คา่โทรศพัท์สาํนกังาน อีเมล 

โทรศพัท์เพ่ือให้พนกังานแตล่ะคนใช้

ในการสือ่สาร 

• จดัเตรียมและจดัหานามบตัรให้แก่

พนกังาน 

• ดําเนินการตามคําร้องขอของ

พนกังานท่ีจะลาออกจากกู๊ดเยียร์ 

• อํานวยความสะดวกให้แก่พนกังานท่ี

จะสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์  

• อํานวยความสะดวกให้แก่พนกังานท่ี

จะดําเนินการใด ๆ กบัสหกรณ์ 

• ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

และ 

บริษัทจะต้องประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือการ

จดัการในด้าน 

การบริหารงานทัว่ไปและด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูประจําตวัและข้อมลูการตดิตอ่ 

• ข้อมลูพนกังานทัว่ไป 

• ข้อมลูทัว่ไปท่ีได้รับในระหวา่งการจ้างงานของทา่น 

• ข้อมลูทางการเงิน 

• ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงาน 

• ข้อมลูการปฏิบตัิงาน 

• ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 
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• ด้านการจดัการอ่ืนๆ เช่น การ

วางแผนประกนัภยั การเตรียม

แผนการจ้างงานและการฝึกอบรม 

การสง่เสริม การโยกย้าย การย้ายถ่ิน

ฐาน การวางแผนกําลงัคน ข้อเสนอ

ในอนาคต รางวลั การจดัทํารายการ

คา่ตอบแทน (เช่น ทะเบียนรถหรือ

ทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์) การ

ประเมินผลงาน การรายงานภายใน 

การวเิคราะห์ข้อมลู การจดัการการ

จ้างงานรายเดือนและรายวนั 

ตลอดจนข้อกําหนดใน        การ

จดัเตรียมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังาน 

เช่น การจดัเตรียมเท่ียวบิน ท่ีพกั 

และ/หรือวีซา่ ตามความจําเป็น 

เพื่อดาํเนินกิจการของบริษัทและ

เพื่อให้พนักงานปฏิบตัิงานได้ 

 

ตวัอยา่งเช่น  

• บริษัทอาจจําเป็นต้องใช้ข้อมลูสว่น

บคุคลของพนกังานในการติดตอ่และ

ทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีสาม และ 

• การบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคลของผู้

ทดสอบการขบัขี่ยานพาหนะ เช่น 

ข้อมลูพิกดัจีพีเอส และวิดีโอของห้อง

ผู้ โดยสารเพ่ือความปลอดภยัในการ

ทดลองขบัยานพาหนะ 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นอาจ

ได้รับการประมวลผลโดยถือเป็นสว่นหนึง่ของการดาํเนินธุรกิจ

และการบริหารงานโดยปกติของเรา 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูประจําตวัและข้อมลูการตดิตอ่ 

• ข้อมลูพนกังานทัว่ไป 

• ข้อมลูทัว่ไปท่ีได้รับในระหวา่งการจ้างงานของทา่น 

• ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว เช่น ข้อมลูศาสนาและ/หรือหมู่

โลหิตในบตัรประจําตวัประชาชนไทย (ถ้าจําเป็น) 

 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

• ฐานความยินยอมโดยชดัแจ้ง (สาํหรับการประมวลผล

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว) 
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วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

เพื่อจัดหาสทิธิประโยชน์และ

สวัสดกิารต่างๆ ตลอดจนการให้ความ

ช่วยเหลือพนักงานตลอดระยะเวลา

การจ้างงาน 

 

ตวัอยา่งเช่น 

• การให้ความชว่ยเหลอืแก่พนกังาน

ชาวตา่งชาตใินการขอรับหมายเลข

ประจําตวัผู้ เสยีภาษี 

• การจดัเตรียมการขอวซีา่และ

ใบอนญุาตทํางานให้แก่พนกังาน

ชาวตา่งชาต ิ

• การจดัเตรียมกรมธรรม์ประกนัชีวิต

ให้กบัพนกังาน 

• การจดัเตรียมกรมธรรม์ประกนั

สขุภาพสาํหรับสมาชิกในครอบครัว

ของพนกังาน 

• การจดัเตรียมบตัรเติมนํา้มนัให้แก่

พนกังาน 

• การจดัการฝึกอบรมให้แก่พนกังาน  

ทัง้การฝึกอบรมภายในและภายนอก

บริษัท 

• การดาํเนินการตามคาํขอเบิกจา่ยเงิน

ของพนกังานท่ีใช้ในขณะปฏิบตัิงาน 

ซึง่รวมถึงคา่ธรรมเนียมไปรษณีย์ 

คา่ธรรมเนียมผลติภณัฑ์ และคา่

ขนสง่ 

• การสนบัสนนุการขอลาป่วยของ

พนกังาน และ 

บริษัทอาจจําเป็นต้องประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน

และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้สทิธิ

ประโยชน์ สวสัดิการ และการสนบัสนนุอ่ืน ๆ ในช่วงระยะเวลาท่ี

จ้างงาน 
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วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

• การจดัการคําร้องของพนกังานเพ่ือ

เบิกจา่ยคา่รักษาพยาบาลจากบริษัท

ประกนัภยั 

เพื่อการสื่อสาร ตดิต่อ และ

ประสานงาน 

บริษัทจะต้องประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือการ

สือ่สาร ติดตอ่ หรือประสานงานกบัทา่น 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูประจําตวัและข้อมลูการตดิตอ่ 

• ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงาน 

 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

เพื่ อความปลอดภัยของสํานักงาน

สาขา บริเวณสถานประกอบการ หรือ

ทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท 

เ พ่ือความปลอดภัยของสํานักงานสาขา  บริเวณสถาน

ประกอบการ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ของบริษัท ตลอดจนความ

ปลอดภยัในชีวิตและร่างกายของพนกังาน ผู้ รับเหมา ลกูค้า และ

ผู้มาเยี่ยม รวมทัง้ท่าน บริษัทได้ติดตัง้กล้องวงจรปิดรอบบริเวณ

สถานประกอบการของบริษัท ซึ่งอาจมีการบนัทึกรูปภาพ วิดีโอ 

และเสยีงของทา่นเมื่อทา่นเข้ามาในสถานท่ีดงักลา่ว 

 

นอกจากนี ้เมื่อท่านเข้ามาในสํานักงาน โรงงาน หรือบริเวณ

สถานประกอบการของบริษัท ท่านอาจจําเป็นต้องระบุตวัตน

ก่อนเข้าไปในอาคารของบริษัท 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูประจําตวัและข้อมลูการติดตอ่ 

• ข้อมลูท่ีได้รับระหวา่งการทํางานของทา่น 

• ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีอ่อนไหว เช่น ข้อมลูศาสนาและ/หรือหมู่

โลหิตในบตัรประจําตวัประชาชนไทย (ถ้าจําเป็น) 
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วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม (สําหรับการประมวลผลข้อมลู

สว่นบคุคลทัว่ไป) 

• ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สําหรับการประมวลผล

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว) 

 

หมายเหตุ: หากจําเป็นต้องใช้สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน

ไทยของท่านเมื่อเข้ามายงับริเวณสถานประกอบการของบริษัท 

บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในขณะนัน้ เว้นแต่กฎหมาย

มิได้กําหนดไว้ให้ต้องได้รับความยินยอม 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

ตวัอยา่งเช่น  

• การจดัให้มกีารลงทะเบียนพนกังาน

ใหมก่บัสาํนกังานประกนัสงัคม 

(สปส.) และดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• การจดัให้มกีารปฏิบตัิตามการชําระ

ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยกบักรมสรรพากร 

• การจดัให้มกีารฝึกอบรมพนกังาน

ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริมการ

พฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2540 ท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม และสง่รายงานการ

ฝึกอบรมให้กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด และ 

• การแจ้งการเลกิจ้างลว่งหน้าแก่

พนกังานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

บริษัทอาจต้องประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ ประกาศ หรือกฎเกณฑ์อ่ืน 

ๆ ท่ีออกโดยหนว่ยงานท่ีมีอํานาจ ตวัอยา่งเช่น การปฏิบตัติาม

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล โดยดําเนินการตามคําขอของ

ทา่นเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นหรือปฏิบตัิตามกฎหมาย

แรงงาน เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการประกนัสงัคม หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทมหาชนจํากดั  

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูประจําตวัและข้อมลูการตดิตอ่ 

• ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงาน 

• ข้อมลูทางการเงิน 

• ข้อมลูตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• ฐานหน้าท่ีผกูมดัตามกฎหมาย 

 

หมายเหตุ: หากทา่นไมไ่ด้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลใด ๆ ท่ีจําเป็น

สาํหรับการปฏิบตัิตามกฎหมายอนัมีผลบงัคบัใช้กบับริษัท 

บริษัทและ/หรือทา่นอาจไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎหมายได้ และ
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วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

อาจสง่ผลตอ่การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีจําเป็น 

และอาจเป็นผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 

เพ่ือการกําหนด ดาํเนินการ ปฏิบตัิตาม

หรือแก้ตา่งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นอาจได้รับการประมวลผลในฐานะท่ี

เป็นสว่นหนึง่ของการกําหนด การดําเนินการ การปฎิบตัติาม 

หรือการแก้ตา่งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล 

• ข้อมลูใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 

• การกําหนดสทิธิเรียกร้อง 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

ในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้น บริษัทอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของ

ทา่นให้แก่บคุคลภายนอก ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(ก) บริษัทในเครือหรือกลุม่บริษัทใด ๆ ของบริษัท ทัง้ในและนอกประเทศไทย เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหาร

จดัการและงานธุรการภายในบริษัท และเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนตามท่ีระบไุว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวั

ฉบบันี ้

(ข) บริษัทผู้ขายท่ีเป็นบคุคลภายนอกซึง่ให้บริการแก่บริษัท รวมถึงผู้ให้บริการด้านบญัชีเงินเดือน บริษัท

ประกนัภยั โรงพยาบาล โรงแรม ตวัแทนทอ่งเท่ียว และบริษัทตรวจสอบบญัชี  

(ค) หนว่ยงานกํากบัดแูล การฟ้องร้องดําเนินคด ีภาษี หรือหนว่ยงานของรัฐ ศาลหรือศาลยตุธิรรมในเขต

อํานาจใด ๆ ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง กรมสรรพากร สาํนกังานประกนัสงัคม กระทรวงพาณิชย์ 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทยและ

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

(ง) ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงิน 

(จ) ท่ีปรึกษาทัว่ไป ท่ีปรึกษา ผู้ตรวจสอบบญัชี และผู้ เช่ียวชาญอ่ืน ๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

(ฉ) บคุคลอ่ืนใดท่ีทา่นยินยอมให้เรารวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
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(ช) บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงการเป็นเจ้าของในบริษัท หรือสนิทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด 

ๆ ของบริษัท และ 

(ซ) บคุคลหรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีบริษัทจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ หรือผู้ ท่ีบริษัทได้รับ

อนญุาตให้เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

 

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน 

 

บริษัทมีการถ่ายโอน เปิดเผย และให้การเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นปกตแิก่บริษัทในเครือและบริษัทใน

กลุม่ และในบางกรณี แก่บคุคลท่ีสาม (เช่น ผู้ให้บริการ) ท่ีอยูน่อกประเทศไทย ซึง่อาจมีมาตรฐานการปกป้อง

ข้อมลูท่ีแตกตา่งไปจากมาตรฐานท่ีกําหนดไว้โดยหนว่ยงานคุ้มครองข้อมลูในประเทศไทย  

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทรับรองวา่ บริษัทจะปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยใช้มาตรฐานการป้องกนัข้อมลูสว่น

บคุคลท่ีเพียงพอตอ่การถา่ยโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นนอกประเทศไทยตามท่ีกําหนดไว้ในพ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล 

 

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บริษัทเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไว้ตราบเทา่ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในการประมวลผล

ข้อมลูสว่นบคุคลตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้น อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไปแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของ

ทา่นเป็นเวลาสบิ (10) ปีหลงัจากการสิน้สดุความสมัพนัธ์ตามสญัญาของเรา การลาออก หรือการเลกิจ้างของ

ทา่น 

 

เราอาจเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไว้นานกวา่ระยะเวลาข้างต้น เฉพาะตามท่ีได้รับอนญุาตหรือระบไุว้

เป็นอยา่งอ่ืนโดยกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 

 

9. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ทา่นมีสทิธิเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 

(ก) เพิกถอนความยินยอมของทา่นหรือขอเปลีย่นแปลงขอบเขตความยินยอมของทา่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 14 จากทัง้หมด 15 หน้า 

 

 

Goodyear (Thailand) Public Company Limited 

50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,  
Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District, 
Pathumthani 12120, Thailand. 
Registration No. 0107537001188 
Tel. +66 2909 8080 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36  
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 12120 
ทะเบียนเลขท่ี 0107537001188 
โทรศพัท์ 0 2909 8080 

 

(ข) ร้องขอให้เรายืนยนักบัทา่นวา่เราครอบครองข้อมลูสว่นบคุคลใดท่ีเก่ียวข้องกบัทา่น เพ่ือเข้าถึงหรือรับ

สาํเนาของข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว เพ่ือขอข้อมลูเก่ียวกบัวิธีท่ีเราได้ประมวลหรือประมวลผลข้อมลูสว่น

บคุคลของทา่น และขอให้เราเปิดเผยแหลง่ท่ีมาของข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นซึง่ได้รับมาโดยไมไ่ด้รับความ

ยินยอมจากทา่น 

(ค) ขอให้เราแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทา่น 

(ง) ในบางกรณี ร้องขอให้เราลบหรือทําลายข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

(จ) ในบางกรณี ร้องขอเพ่ือคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

(ฉ) ในบางกรณี ร้องขอให้เราถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น และ 

(ช) ในบางกรณี ร้องขอให้ระงบัการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

 

เราขอสงวนสทิธิท่ีจะไมป่ฏิบตัิตามคําขอของทา่น หากมคีวามเหมาะสม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายอนญุาตไว้ 

 

นอกจากสทิธิข้างต้นแล้ว ทา่นมสีทิธิยื่นคําร้องเก่ียวกบัการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่

คณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

 

เรามีสทิธิเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ตามสมควรเพ่ือการจดัการตามคาํร้องใด ๆ ข้างต้น ตราบเทา่ท่ีกฎหมายและ

ข้อบงัคบัจะอนญุาต 

 

10. ติดต่อกู๊ดเยยีร์ 

 

หากทา่นมีคําถามใด ๆ เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น หรือทา่นต้องการใช้สทิธิในฐานะเจ้าของข้อมลู ทา่น

สามารถติดตอ่เราได้ท่ี 

 

บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน (กม.36) ตาํบลคลองหนึง่ 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

โทร: +66 (0) 2909 8080 

อีเมล: gyth_dpo@goodyear.com 
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11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ป็น          

ครัง้คราว ในกรณีท่ีมีการแก้ไข เปลีย่นแปลง หรือปรับปรุงข้อมลูท่ีอาจสง่ผลตอ่วตัถปุระสงค์ในการรวบรวมข้อมลู

สว่นบคุคลของทา่นตัง้แต ่บริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว และขอความยินยอมจาก

ทา่น (หากกฎหมายกําหนด) ก่อนท่ีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใช้ 

 

ฉบบัท่ี: 1/2565 

ปรับปรุงลา่สดุ: 25 พฤษภาคม 2565 

 

 

 


