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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับพนักงาน 
 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบทา้ยนี% (รวมเรียกว่า “เรา”)  เคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และเพื1อใหเ้กิดความมั1นใจว่าพนักงานไดร้บัความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัทาํ
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี%ขึ %น เพื1อแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดที1เกี1ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผย 
(รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังานทั%งช่องทางออนไลน ์และ
ช่องทางอื1น ๆ ตามที1กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด ดงันี % 

1. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพื1อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของพนกังานก่อนเขา้ทาํสญัญาหรือเพื1อปฏิบตัิตามสญัญาซึ1งพนกังานเป็น

คู่สัญญากับเรา เช่น จัดทาํสัญญาจา้งงาน ขอ้ตกลง การปฏิบัติตามสัญญาจา้งงาน การปฏิบัติตามขอ้บงัคบั
และระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท จรรยาบรรณ การมอบหมายใหป้ฏิบตัิงาน การโยกยา้ยพนกังาน 
การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในองคก์รอื1น (Secondment) การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาตาํแหน่งงานและค่าตอบแทน การบรหิารและการดูแลเรื1องสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน  

1.2 เพื1อใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคาํสั1งของผูที้1
มีอาํนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม 
กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ1งแวดลอ้ม กฎหมายควบคมุโรคติดต่อ  

1.3 เพื1อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื1น เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การศึกษาวิเคราะหแ์ละจดัสรรกาํลงัคน การพฒันาพนักงาน การจดัสวสัดิการรกัษาพยาบาล การจดัสวสัดิการ
ดา้นการประกันภัย และสวัสดิการอื1น ๆ ของพนักงาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนยกี์ฬา สถานที1ออก
กาํลงักาย การดาํเนินการเรื1องกิจกรรมพนกังาน การบรหิารดา้นการเงินและงบประมาณ การติดต่อภายใน การ
ติดต่อกับบุคคลภายนอก การดาํเนินการต่าง ๆ ทางทะเบียน การมอบอาํนาจ การจัดทาํหนังสือรบัรอง การ
จดัทาํเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจดัทาํรายงาน การส่งขอ้มลูใหห้น่วยงานราชการ/หน่วยงานกาํกบัดแูล 
การยืนยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูที1ไดร้บัจากพนกังาน การวิเคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลู
เกี1ยวกบัประวตัิการทาํงาน การติดต่อ ส่งข่าวสาร และประชาสมัพนัธ ์การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
การจดัใหม้ีสิ1งอาํนวยความสะดวก การรกัษาความมั1นคงปลอดภยัทางสารสนเทศ การสรา้งบญัชีผูใ้ชง้าน การ
ระบุตวัตนเพื1อเขา้ใชร้ะบบงาน และการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การรกัษาความปลอดภยั การป้องกันอุบตัิเหตุ
และอาชญากรรม การตรวจสอบและจดัการเกี1ยวกบัขอ้รอ้งเรียนและการทจุริต คดีหรือขอ้พิพาทต่าง ๆ การดแูล
พนกังานหลงัพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

1.4 เพื1อป้องกันและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของพนกังานหรือบุคคลอื1น เช่น การติดต่อในกรณี
ฉกุเฉิน การควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อ 

1.5 เพื1อการปฏิบตัิหนา้ที1ในการดาํเนินภารกิจเพื1อประโยชนส์าธารณะของเรา หรือปฏิบตัิหนา้ที1ในการใชอ้าํนาจรฐัที1
ไดม้อบให ้

1.6 เพื1อบรรลวุตัถปุระสงคต์ามความยินยอมที1พนกังานไดใ้หไ้วใ้นแต่ละคราว 
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2. ข ้อมูลส่วนบุคคลท ี&เก ็บรวบรวม 
2.1 ขอ้มลูและเอกสารที1เกี1ยวขอ้งกับกระบวนการสรรหาพนกังาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมาย

สมคัรงานใบสมคัรงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนกังาน 
2.2 ขอ้มลูในการติดต่อกบัพนกังาน เช่น ชื1อ นามสกลุ ที1อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ขอ้มลูโซเชียลมีเดีย 
2.3 ขอ้มลูเกี1ยวกบัตวัของพนกังาน เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุเพศ สถานะการสมรส ความสนใจ ความคิดเห็น 
2.4 ขอ้มูลเกี1ยวกับสมาชิกครอบครวัหรือผูอ้ยู่ในความดูแลของพนักงานที1มีสิทธิไดร้บัสวสัดิการตามขอ้บงัคบัและ

ระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท  เช่น ขอ้มูลเกี1ยวกับคู่สมรส ขอ้มูลเกี1ยวกับบุตร ขอ้มูลเกี1ยวกับบิดา
มารดา ผู้รบัผลประโยชน ์ทั%งนี % ก่อนการใหข้อ้มลูกับเรา ใหพ้นักงานแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวันี%ใหบุ้คคล
ดงักล่าวทราบดว้ย  

2.5 รูปถ่ายและภาพเคลื1อนไหว  
2.6 ขอ้มลูเกี1ยวกบัการศกึษา ความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพ และคณุสมบตัิอื1น ๆ ของพนกังาน เช่น ระดบั

การศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการ
ทดสอบ สิทธิในการทาํงานอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย คณุสมบตัิดา้นวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นภาษา และ
ความสามารถอื1น ๆ ขอ้มลูจากการอา้งอิงที1พนกังานไดใ้หแ้ก่เรา 

2.7 ขอ้มลูเกี1ยวกับประสบการณท์าํงานและขอ้มลูเกี1ยวกับการจา้งงานในอดีต เช่น ตาํแหน่งงาน รายละเอียดของ
นายจา้ง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการที1ไดร้บั  

2.8 ขอ้มลูเกี1ยวกบัสถานที1ที1สามารถปฏิบตัิงานได ้
2.9 ขอ้มลูเกี1ยวกบัภาระทางทหาร  
2.10 ข้อมูลเกี1ยวกับลักษณะของพนักงาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผูน้าํ 

ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื1น ความฉลาดทางอารมณ ์ความผูกพนัต่อองคก์ร ซึ1งอาจไดม้าจากการ
สงัเกตและวิเคราะหข์องเราและพนกังานของเราในระหว่างการปฏิบตัิงานหรือเขา้รว่มกิจกรรมกบัเรา  

2.11 ขอ้มลูที1จาํเป็นสาํหรบัการรายงานหน่วยงานที1กาํกับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) 

2.12 ขอ้มลูทางการเงิน เช่น ขอ้มลูค่าจา้ง เงินเดือน รายได ้ภาษี กองทุนสาํรองเลี %ยงชีพ บญัชีธนาคาร การกูย้ืมเงิน 
รายการยกเวน้หรือหกัลดหย่อนทางภาษี การถือหลกัทรพัยข์องบริษัทในเอสซีจี  ชื1อบริษัทหลกัทรพัย ์  

2.13 ข้อมูลที1เกี1ยวข้องกับการประกันสังคม การคุม้ครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที1
พนกังานไดร้บัหรือมีสิทธิที1จะไดร้บัตามขอ้บงัคบัและระเบียบบริหารงานบคุคลของบรษัิท  

2.14 บนัทึกการเขา้ออกงานและระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน การทาํงานล่วงเวลา การขาดและลางาน  
2.15 ขอ้มลูประวตัิการปฏิบตัิงาน ตาํแหน่งงาน การเขา้ประชุม การใหค้วามเห็น ในการที1เป็นกรรมการบริษัท จะมี

การเพิ1มเติมขอ้มลู ประวตัิกรรมการ ทะเบียนกรรมการ 
2.16 ขอ้มลูการใชง้านและการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ์ระบบงาน เว็บไซต ์แอปพลิเคชนั ระบบโครงข่าย 

อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ระบบอีเมล เพื1อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของเราและกฎหมายที1
เกี1ยวขอ้ง  

2.17 ขอ้มลูที1รวบรวมจากการมีส่วนรว่มกบัเรา  เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม การตอบแบบสาํรวจ การตอบแบบประเมิน 
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2.18 ขอ้มูลที1พนักงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชนั เครื1องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน 
และเอกสารต่าง ๆ ของเรา  

2.19 สาํเนาเอกสารที1สามารถใชเ้พื1อระบุตัวตนของพนกังาน เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง เอกสาร
อื1น ๆ ที1ออกใหโ้ดยหน่วยงานของรฐั ทะเบียนราษฎร ์ 

2.20 รายละเอียดของผูที้1เราสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 
2.21 ขอ้มูลเกี1ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี1 ความสามารถในการขับขี1ยานพาหนะ และกรณีที1พนักงานขับขี1

ยานพาหนะที1เราจดัหาให ้เราจะเก็บขอ้มลูเกี1ยวกบัพฤติกรรมการขบัขี1ยานพาหนะของพนกังานดว้ย 
2.22 ขอ้มลูอื1นที1จาํเป็นต่อการตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ขอ้มลูขอ้มลูการถือหุน้และความสมัพนัธ์

กบัคู่ธุรกิจ  
2.23 ขอ้มูลเกี1ยวกับอุบัติเหตุ ทั%งในกรณีที1พนักงานประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรืออนัเนื1องมาจากการปฏิบตัิงาน 

และอบุตัิเหตอืุ1น ๆ  
2.24 ขอ้มลูอื1น ๆ ที1จาํเป็นต่อการปฏิบตัิตามสญัญาจา้งแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชนส์วัสดิการ การวิเคราะหแ์ละ

การบรหิารงานของเรา  การดแูลพนกังานหลงัพน้สภาพการเป็นพนกังาน และการปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ 
2.25 ขอ้มลูที1เกี1ยวกบัการรอ้งเรียน การรอ้งทกุข ์Whistleblowing การสอบสวน การลงโทษทางวินยั  

ทั%งนี%  หากพนกังานปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลที1ตอ้งใชเ้พื1อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญาหรือเพื1อเขา้ทาํสญัญา
แก่เรา อาจทาํใหก้ารปฏิบตัิงานตามสญัญาและสิทธิในการเขา้ถึงสวสัดิการหรือบรกิารที1เราจดัไว ้ไม่สามารถดาํเนินการได้
อย่างสมบรูณ ์ 

3. ข ้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ 
3.1 เราอาจมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนกังานเพื1อใชง้านตาม

วตัถปุระสงคที์1เราแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี%  

3.2 เราอาจตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษของพนกังาน ในกรณีดงัต่อไปนี% 

 ขอ้มูลสุขภาพ เช่น นํ%าหนัก ส่วนสูง โรคประจาํตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ขอ้มูลการแพอ้าหาร 
ข้อมูลการแพ้ยา หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย ์ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการจ่ายยา ใบเสร็จค่า
รกัษาพยาบาล เพื1อการคุม้ครองแรงงานและการจัดใหม้ีสวัสดิการเกี1ยวกับการรกัษาพยาบาลสาํหรับ
พนักงาน การประเมินความสามารถในการทาํงานของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที1
เกี1ยวขอ้งเพื1อศกึษาวิเคราะหข์อ้มลูสขุภาพของพนกังานเพื1อการบริหารจดัการที1เหมาะสมอื1น ๆ  

 ขอ้มลูชีวภาพ (biometric data) เช่น ขอ้มลูจาํลองลายนิ%วมือ ขอ้มลูภาพจาํลองใบหนา้ เพื1อใชใ้นการระบุ
และยืนยันตวัตนของพนักงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรกัษาประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของเรา หรือของบคุคลอื1น 

 ขอ้มูลเกี1ยวกับประวตัิอาชญากรรม เพื1อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรกัษาประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา หรือของบคุคลอื1น   

 ความเชื1อในลทัธิศาสนา ปรชัญา เชื %อชาติ สญัชาติ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพันธุกรรม 
ขอ้มูลชีวภาพ เพื1อประกอบการจัดใหม้ีสิ1งอาํนวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที1เหมาะสมกับ
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พนกังาน รวมถึงเพื1อใชใ้นการบริหารจดัการดา้นการดูแลพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลกั
สิทธิมนษุยชน 

 ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอื1น ๆ ตามวัตถุประสงคอ์ันชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื1อป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีที1พนักงานไม่สามารถใหค้วามยินยอมได ้เป็น
ขอ้มลูที1เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของพนกังาน เพื1อใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
เพื1อบรรลวุตัถปุระสงคเ์กี1ยวกับการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสงัคม และสวสัดิการของพนกังาน 

3.3 ในกรณีที1จาํเป็น เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนกังานโดยไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้
จากพนกังานหรือเพื1อวตัถปุระสงคอ์ื1นตามที1กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั%น ทั%งนี % เราจะใชค้วามพยายามอยา่งดีที1สดุ
ในการจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยที1เพียงพอเพื1อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ
พนกังาน 

3.4 ขอ้มลูเกี1ยวกับประวตัิอาชญากรรม ซึ1งจะเก็บจากการหลกัฐานที1พนกังานนาํมาแสดงหรือหรือพนกังานยินยอม
ใหต้รวจสอบจากหน่วยงานที1มีอาํนาจหนา้ที1ตามกฎหมาย โดยเราจะจัดใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูดงักล่าว
ตามที1กฎหมายกาํหนด 

4. การใช ้คุกกี/ 
เรามีการใชค้กุกี %เพื1อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล ตามที1กาํหนดไวต้ามนโยบายการใช้คุกกี�  

5. การขอความยินยอมและผลกระทบท ี&เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 
5.1 ในกรณีที1เราเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของพนกังาน พนกังานมีสิทธิ

ที1จะถอนความยินยอมของพนกังานที1ใหไ้วก้บัเราไดต้ลอดเวลา ซึ1งการถอนความยินยอมนี%จะไม่ส่งผลกระทบตอ่
การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที1พนกังานไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

5.2 หากพนักงานถอนความยินยอมที1ไดใ้หไ้วก้ับเราหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูบางอย่าง อาจส่งผลใหเ้ราไม่สามารถ
ดาํเนินการเพื1อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทั%งหมดตามที1ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี%ได ้

6. ระยะเวลาในการเก็บร ักษาข ้อมูลส่วนบุคคล  
6.1 เราจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานในระยะเวลาที1จาํเป็นเพื1อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามประเภทขอ้มลูส่วน

บคุคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนญุาตใหม้ีระยะเวลาการเกบ็รกัษาที1นานขึ %น ในกรณีที1ไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที1อาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั1วไปสงูสดุ 10 ปี) 

6.2 เราเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอดระยะเวลาที1เป็นพนกังานของเรา เพื1อปฏิบัติตามสญัญา
และตามระยะเวลาที1จาํเป็นหลงัจากสิ %นสดุการเป็นพนกังานของเราแลว้  

6.3 เราเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของสมาชิกครอบครวัหรือผูอ้ยู่ในความดแูลของพนกังานของเราไวต้ามระยะเวลา
ที1จาํเป็นต่อการประมวลผลเพื1อบรรลุวัตถุประสงคใ์นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี% โดยเฉพาะอย่างยิ1งเพื1อ
ตอบสนองต่อสิทธิของพนกังานในการไดร้บัสวสัดิการตามขอ้บงัคบัและระเบียบการบรหิารงานบคุคลของบรษัิท  

6.4 กรณีที1เราใชข้้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยขอความยินยอมจากพนักงาน เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วน
บคุคลดงักล่าวจนกว่าพนกังานจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและเราดาํเนินการตามคาํขอของพนกังานเสรจ็สิ %น
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แลว้ อย่างไรก็ดีเราจะยงัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังานเท่าที1จาํเป็นสาํหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่าพนกังานเคย
ยกเลิกความยินยอม เพื1อใหเ้ราสามารถตอบสนองต่อคาํขอของพนกังานในอนาคตได ้

6.5 เราจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื1อดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบคุคลเมื1อพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บ
รกัษาหรือที1ไม่เกี1ยวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนั%น  

7. การเปิดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื&น  
7.1 เราเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังานกบั 

(1) บรษิัทในกลุ่มเอสซีจีตามเอกสารแนบทา้ย และ 
(2) บุคคลและนิติบุคคลอื1นที1ไม่ไดเ้ป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอ ื&น”) เพื1อบรรลวุตัถุประสงคก์ารเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามที1ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี% เช่น ผูใ้หบ้ริการ
เกี1ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบประวตัิ การทดสอบคุณสมบตัิและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบนัการเงิน คู่ธุรกิจ 
ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรฐั และบุคคลอื1นที1จาํเป็นเพื1อใหเ้ราสามารถดาํเนินธุรกิจและ
ใหบ้ริการแก่พนกังาน รวมถึงดาํเนินการใด ๆ ตามวตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบคุคลตามที1ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี% 

7.2 เราจะกาํหนดใหผู้ที้1ไดร้บัขอ้มลูมีมาตรการปกป้องขอ้มลูของพนกังานอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคลดังกล่าวเท่าที1จาํเป็นเท่านั%น และดาํเนินการเพื1อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

8. การส่งหร ือโอนข ้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
8.1 เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื1นในต่างประเทศในกรณีที1

จาํเป็นเพื1อการปฏิบตัิตามสญัญาซึ1งพนกังานเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระทาํตามสญัญาระหว่างเรากบับคุคล
หรือนิติบุคคลอื1นเพื1อประโยชนข์องพนักงานหรือเพื1อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของพนักงานก่อนเขา้ทาํ
สญัญา หรือเพื1อป้องกันหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของพนกังานหรือบุคคลอื1น เพื1อปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย หรือเป็นการจาํเป็นเพื1อดาํเนินภารกิจเพื1อประโยชนส์าธารณะที1สาํคญั  

8.2 เราอาจเก็บข้อมูลของพนักงานบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรห์รือคลาวดที์1ให้บริการโดยบุคคลอื1น และอาจใช้
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอื1นในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วรส์าํเร็จรูปและรูปแบบของการ
ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์สาํเรจ็รูปในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน แต่เราจะไม่อนญุาตใหบ้คุคลที1
ไม่เกี1ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลได ้และจะกาํหนดใหบุ้คคลอื1นเหล่านั%นตอ้งมีมาตรการคุม้ครอง
ความมั1นคงปลอดภยัที1เหมาะสม  

8.3 ในกรณีที1มีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคและใชม้าตรการที1เหมาะสมเพื1อทาํใหม้ั1นใจไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานจะไดร้บัการคุม้ครอง
และพนักงานสามารถใช้สิทธิที1เกี1ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไดต้ามกฎหมาย รวมถึงเราจะ
กาํหนดให้ผูที้1ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวเท่าที1จาํเป็นเท่านั%น และดาํเนินการเพื1อป้องกันไม่ใหบุ้คคลอื1นใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
โดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

9. มาตรการความปลอดภัยสาํหรับข ้อมูลส่วนบุคคล 
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9.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นสิ1งสาํคัญสาํหรับเราและเราได้นํามาตรฐานความ
ปลอดภยัทางเทคนิคและการบริหารที1เหมาะสมมาใชเ้พื1อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเขา้ถึง
การใชห้รือการเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การใชง้านในทางที1ผิด การดดัแปลงเปลี1ยนแปลง และการทาํลาย
โดยใชเ้ทคโนโลยีและขั%นตอนการรกัษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหสัและการจาํกดัการเขา้ถึง เพื1อใหม้ั1นใจวา่
บคุคลที1ไดร้บัอนญุาตเท่านั%นที1เขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังานและบคุคลเหล่านี%ไดร้บัการฝึกอบรมเกี1ยวกับ
ความสาํคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

9.2 เราจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยที1เหมาะสม เพื1อป้องกันการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี1ยนแปลง แกไ้ข 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที1ไม่มีสิทธิหรือหน้าที1ที1เกี1ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั%น และจะจัดใหม้ีการ
ทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื1อมีความจาํเป็นหรือเมื1อเทคโนโลยีเปลี1ยนแปลงไปเพื1อใหม้ีประสิทธิภาพในการ
รกัษาความปลอดภยัที1เหมาะสม  

10. สิทธ ิเก ี&ยวกับข ้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน  
10.1 พนกังานมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล สรุปดงันี% 

 ถอนความยินยอมที1พนกังานไดใ้หไ้วก้บัเราเพื1อประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน 

 ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน หรือขอใหเ้ปิดเผยที1มาของขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน 

 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที1อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามที1กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาํหนดไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื1น 

 คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที1เกี1ยวกบัพนกังาน  

 ลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของพนกังานเป็นขอ้มลูที1ไม่สามารถระบตุวัตนของพนกังานได ้
(anonymous) 

 ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน 

 แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

 รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที1เราหรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทั%งลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ทั%งนี % เราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํรอ้งขอใชส้ิทธิของพนักงานโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่
วนัที1เราไดร้บัคาํรอ้งขอดงักล่าว และสิทธิตามที1กล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามที1กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล
กาํหนด 

10.2 พนักงานสามารถใชสิ้ทธิตามกฎหมาย ผ่านทาง e-HR หรือ Employees Connect ทั%งนี % บุคคลอื1นที1เกี1ยวขอ้ง
โปรด คลิกที�นี� หรือไปที1 https://rb.gy/cvbdh1 

11. ข ้อมูลเกี&ยวกับผู้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าท ี&ค ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
11.1 ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล: บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 

สถานที1ติดต่อ:  1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื1อ กรุงเทพฯ 10800 
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11.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริ ษัท ตามรายละเอียดที1ปรากฏใน 
เอกสารแนบท้าย นโยบายความเป็นส่วนตวันี%  

11.3 กรณีที1ท่านมีขอ้สอบถามเกี1ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: Data.Privacy@scg.com 
 
กรณีที1มีการแกไ้ขเปลี1ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี% เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง

เว็บไซตนี์% ซึ1งท่านควรเขา้มาตรวจสอบความเปลี1ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นครั%งคราว โดยนโยบายความเป็น

ส่วนตวัฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัที1ประกาศ  
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เอกสารแนบท้าย : บร ิษัทในกลุ่มและผู้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคล  

ธ ุรกิจเคมิคอลส ์

 บรษิัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  
เลขที1 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-
1111 , 0-2586-5561 

 บรษิัทไทยโพลิเอททีลีน จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800 
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ1ง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 
2586 4444 
0-3868-3393-7 , 0 2586 2974 
0-3868-3398 

 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.  
260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65) 6221-
5368 , (65) 6221-5346 

 บรษิัทระยองวศิวกรรมและซ่อมบาํรุง จาํกดั  
เลขที1 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-
3868-5040-8 , 0-3891-1309 

 บรษิัทโปรเทค เอา้ทซ์อสซิ1ง จาํกดั  
เลขที1 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-3868-2632-3 , 
0-3868-2633 

 บรษิัทอาร ์ไอ แอล 1996  จาํกดั  
เลขที1 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
21150 , 0-3893-7010 , 0-3803-5575 

 บรษิัทเท็กซพ์ลอร ์จาํกดั   
เลขที1 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-2586-
4779 , 0-2586-5453 

 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  
3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City,  
Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam  , (84) 283-911-8660 , - 

 Norner AS  
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8001 , (47) 3557-
8125 

 Norner Research AS  
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8002 , (47) 3557-
8126 

 SCGN AS  
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8003 , (47) 3557-
8127 

 Norner Verdandi AS  
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8004 , (47) 3557-
8128 

 CO2 Technologies AS  
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8005 , (47) 3557-
8129 

 PT TPC Indo Plastic and Chemicals  
Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 
Indonesia , (6231) 395-2945 , (6231) 395-2944 
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 บรษิัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800 
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ1ง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 
โรงงานสมทุรปราการ: 19 หมู่ 9 ถนนเทศบาลสาํโรงใต ้21 ต.บางหญา้แพรก อ.
พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 , 0-2827-7272 
0 38 925 200 
02 385 9468-74 , 0-2827-7273 
0 38 925 299 

 บรษิัททีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800 
โรงงาน: 16 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-
2827-7272 
0 38 925 200 , 0-2827-7273 
0 38 925 299 

 บรษิัทนวพลาสติกอตุสาหกรรม จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800 
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอตุสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี1 ต.
หนองปลิง อ.หนองแค สระบรีุ 18140 
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย ระยอง 21120 , 0-2555-
0888 
0 36373 400 
 
0 3889 2190 , 0-2586-2929 
0 36373 412 
 
0 3889 2200 

 บรษิัทนวอินเตอรเ์ทค จาํกัด  
สาํนกังาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย ระยอง 21120 , 0-
3889-2190-9 , 0 3889 2200 

 Chemtech Co., Ltd.  
No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong 
Province, Vietnam , (84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993 

 SENFI UK Limited  
100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-2586-
4444 , - 

 SENFI Swiss GmbH  
c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-
4444 , - 

 บรษิัทระยองไปป์ไลน ์จาํกดั  
88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-
7065 , 0-3803-5381 
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 บรษิัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร ์จาํกดั  
สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800 
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ1ง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-
2586-1111 , 0-2586-5561 

 บรษิัทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรม์นิลั จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800 
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพดุ  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง 21150 , 0 2586 
5560 
038 684 447 , 0 2586 6220 

 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  
No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, 
Yangon, Myanmar , (959) 863-3988 , - 

 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  
Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam , (84) 
650-3710-993 , (84) 650-3740-065 

 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  

Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue 
Street, 
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Factory: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam , (84) 83-
8234-730 , (84) 83-8234-725 

 บรษิัทระยองโอเลฟินส ์จาํกดั   

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800 
โรงงาน: 271 ถ.สขุมุวิท ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 3882, 0 
2586 3886  
038 911 000 , 0 2910 3117 
038 911 309 

 บรษิัทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800 
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 
2586 3882, 0 2586 3886  
0 3893 7000 , 0 2910 3117 
0 3891 5317 

 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.   
Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh, 
Cambodia , (855) 23-882-072 , (855) 23-885-172 

 PT Nusantara Polymer Solutions  
Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine, 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia , (6221) 
535-5678 , (6221) 536-79185 

 Binh Minh Plastics Joint Stock Company  
240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam , (84) 
83-9690-973 , (84) 83-9606-814 

 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited 
Company  

D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung 
Yen province , (84) 221-3967-868 , (84) 221-3967-869 
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 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia  

JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11  
Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC), 
RT.00 RW.00, Sukamahi, Cikarang Pusat, Indonesia, 17530. , (6221) 
2956-6526-28 , - 

 บรษิัทโฟลวแ์ล็บ แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั  
88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-
3891-1321-2 , 0-3891-1381 

 บรษิัท เรป็โก เมนเทนแนนซ ์จาํกดั   
88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-
3868-5040-8 , 0-3891-1309 

 
 

 


