
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหร ับผู้สมัครเข ้าเป็นพนักงาน ผู้สมัครเข ้าฝึกงาน และผู้ฝึกงาน 
 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบทา้ยนี" (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพ
สิทธิความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรเขา้เป็นพนกังาน ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน และผูฝึ้กงาน (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื2อใหเ้กิด
ความมั2นใจว่าท่านไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี"ขึ "นเพื2อแจง้ใหท้ราบ
ถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทาํลาย
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านทั"งช่องทางออนไลน ์และช่องทางอื2น ๆ ตามที2กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด ดงันี" 

1. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพื2อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านในการสมคัรงานกบัเรา เช่น การดาํเนินการตามกระบวนการสรรหา 

การตรวจสอบคุณสมบตัิ คดัเลือกก่อนการทาํสญัญาจา้งเป็นพนกังาน รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงการเขา้
ฝึกงาน การจ่ายค่าตอบแทนการฝึกงาน การไดร้บัสิทธิประโยชนต์่าง ๆ จากการฝึกงาน 

1.2 เพื2อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื2น เช่น วิเคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มูล การบริหาร
จัดการและปรบัปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การประเมินผลการฝึกงาน การส่งข่าวสารที2
เกี2ยวกับตาํแหน่งงาน การจดัทาํสญัญาฝึกงานหรือสญัญาจา้งงานในกรณีที2ท่านผ่านการคดัเลือก การใชสิ้ทธิ
เรียกรอ้งตามกฎหมาย 

1.3 เพื2อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่านหรือบุคคลอื2น เช่น การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน 
การควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อ 

1.4 เพื2อใหเ้ราสามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคาํสั2งของ
ผูที้2มีอาํนาจตามกฎหมาย 

1.5 เป็นการจาํเป็นเพื2อการปฏิบตัิหนา้ที2ในการดาํเนินภารกิจเพื2อประโยชนส์าธารณะของเรา หรือปฏิบตัิหนา้ที2ใน
การใชอ้าํนาจรฐัที2ไดม้อบใหแ้ก่เรา 

1.6 เพื2อบรรลุวตัถุประสงคต์ามความยินยอมที2ท่านไดใ้หไ้ว ้เช่น การยินยอมใหส่้งขอ้มูลการสมคัรเขา้ทาํงานหรือ
การสมคัรเขา้ฝึกงานของท่านแก่บรษิัทในกลุ่มเอสซีจี 

2. ข ้อมูลส่วนบุคคลท ี)เก ็บรวบรวม 
2.1 ขอ้มลูตามที2กาํหนดไวใ้นใบสมคัร ดงันี"  

(1) ขอ้มูลตามเอกสารที2ท่านส่งมอบใหแ้ก่เรา เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงานใบ
สมคัรงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนกังาน 

(2) ขอ้มลูเกี2ยวกบัตวัของท่าน เช่น ชื2อ นามสกลุ เพศ วนัเดือนปีเกิด นํ"าหนกั ส่วนสงู เลขที2บตัรประชาชนหรือ
หนงัสือเดินทาง หมู่เลือด สญัชาติ ศาสนา สถานะการสมรส  

(3) ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน เช่น ที2อยู่ ที2อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (e-mail address) หมายเลข
โทรศพัท ์ขอ้มลูโซเชียลมีเดีย 

(4) เงื2อนไขในการปฏิบตัิงาน เช่น สามารปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัไดห้รือไม่ พื "นที2ที2ตอ้งการปฏิบตัิงาน 
(5) ขอ้มูลของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา เช่น ชื2อ นามสกุล เลขที2บัตรประชาชน วันเกิด สัญชาติ หมู่โลหิต 

การศกึษา ที2อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์



 

 

(6) ขอ้มลูเกี2ยวกบัสมาชิกครอบครวัหรือผูอ้ยู่ในความดแูลของท่าน      
(7) รูปถ่ายและภาพเคลื2อนไหว  
(8) ขอ้มลูเกี2ยวกบัการศกึษา ความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพ และคณุสมบตัิอื2น ๆ ของท่าน เช่น ระดบั

การศึกษา วุฒิการศกึษา สถาบัน/มหาวิทยาลยั  ประวตัิการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผล
การทดสอบ สิทธิในการทาํงานอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย คุณสมบตัิดา้นวิชาชีพ ความสามารถทางดา้น
ภาษา และความสามารถอื2น ๆ  ขอ้มลูจากการอา้งอิงที2ท่านไดใ้หแ้ก่เรา 

(9) ขอ้มลูเกี2ยวกบัประสบการณท์าํงานและขอ้มลูเกี2ยวกบัการจา้งงานในอดีต เช่น ตาํแหน่งงาน รายละเอียด

ของนายจา้ง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการที2ไดร้บั  

(10) ขอ้มลูเกี2ยวกบัสถานที2ที2สามารถปฏิบตัิงานได ้
(11) ขอ้มลูเกี2ยวกบัภาระทางทหาร  
(12) ความสามารถในการขบัขี2ยานพาหนะ 
(13) รายละเอียดของบคุคลที2อา้งถึง และรายละเอียดของผูที้2เราสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

2.2 ขอ้มลูจากการทาํแบบทดสอบขอ้มลูเกี2ยวกบัลกัษณะของท่าน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทศันะคติ ความถนดั ทกัษะ 
ภาวะความเป็นผูน้าํ ความสามารถในการทาํงานร่วมกับผูอื้2น ความฉลาดทางอารมณ ์ซึ2งอาจไดม้าจากการ
สงัเกตและวิเคราะหข์องเราในระหว่างที2ท่านเขา้รว่มกิจกรรมกบัเรา 

2.3 ขอ้มลูที2จาํเป็นสาํหรบัการรายงานหน่วยงานที2กาํกบัดแูล เช่น กระทรวงแรงงาน  
2.4 ขอ้มลูที2รวบรวมจากท่าน เช่น ขอ้มลูที2ท่านระบุหรือใหไ้วแ้ก่เรา ขอ้มลูที2ท่านแจง้แก่เราในระหว่างการสมัภาษณ์

งาน ขอ้มลูของท่านจากการทาํแบบทดสอบต่าง ๆ ขอ้มลูท่านใหไ้วใ้นการเขา้รว่มกิจกรรมกบัเรา 
2.5 ขอ้มูลที2ท่านเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชนั เครื2องมือ แบบสอบถาม และบริการต่าง ๆ 

ของเรา 
2.6 เอกสารที2สามารถใชเ้พื2อระบุตวัตนของท่าน เช่น สาํเนาเอกสารที2หน่วยงานขอรฐัออกให ้เช่น  บัตรประจาํตวั

ประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง  และสาํเนาเอกสารที2หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนออกให้ เช่น 
สาํเนาทะเบียนบา้น ประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร ใบแสดงผลการเรียน   

2.7 ขอ้มลูอื2น ๆ ที2จาํเป็นต่อการสรรหาและคดัเลือกพนกังานหรือนกัศกึษาฝึกงาน การปฏิบตัิตามสญัญาการฝึกงาน 

การดแูลสิทธิประโยชนส์วสัดิการ การวิเคราะหแ์ละการบรหิารงานของเราและการปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ  

2.8 สาํหรบัผูฝึ้กงาน มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพิ2มเตมิ เช่น 

(1) ข้อมูลเกี2ยวกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เช่น ชื2อ นามสกุล ที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลข
โทรศพัทเ์คลื2อนที2 

(2) บญัชีธนาคารเพื2อใชใ้นการจ่ายค่าเบี "ยเลี "ยงฝึกงาน 
(3) ลักษณะของผูฝึ้กงานและขอ้มลูจากการฝึกงาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะ

ความเป็นผูน้าํ ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื2น ความฉลาดทางอารมณ ์ความมีวินยั หรือลกัษณะ
อื2น ๆ รวมถึง การบนัทึกเวลาเขา้ออกงาน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน เพื2อประเมินผลการฝึกงาน 

(4) ขอ้มลูอื2น ๆ เช่น รายละเอียดของผูแ้นะนาํ  
2.9 กรณีที2ท่านไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นพนกังาน เราจะมีการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลเพิ2มตามที2กาํหนดไวใ้นนโยบายความ

เป็นส่วนตวัสาํหรบัพนกังาน 



 

 

3. ข ้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ 
3.1 เราอาจมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านเพื2อใชง้านตาม

วตัถปุระสงคที์2เราแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี"  

3.2 เราอาจตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี" 
(1) ขอ้มูลสุขภาพ เช่น นํ"าหนัก ส่วนสูง โรคประจาํตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ขอ้มูลการแพอ้าหาร 

ข้อมูลการแพ้ยา หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย ์ประวัติการรักษาพยาบาล เพื2อการคุม้ครองแรงงาน การ
ประเมินความสามารถในการทาํงาน รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายที2เกี2ยวขอ้ง 

(2) ขอ้มลูชีวภาพ (biometric data) เช่น ขอ้มลูจาํลองลายนิ"วมือ ขอ้มลูภาพจาํลองใบหนา้ เพื2อใชใ้นการระบุ
และยืนยันตัวตนของท่าน การป้องกันอาชญากรรม และการรกัษาประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของ 
เราหรือของบคุคลอื2น 

(3) ขอ้มูลเกี2ยวกับประวตัิอาชญากรรม เพื2อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรกัษาประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมายของ เรา หรือของบคุคลอื2น  

(4) ความเชื2อในลทัธิศาสนา ปรชัญา เชื "อชาติ สญัชาติ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพันธุกรรม 
ขอ้มูลชีวภาพ เพื2อประกอบการจัดใหม้ีสิ2งอาํนวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที2เหมาะสมกับ
พนกังาน รวมถึงเพื2อใชใ้นการบริหารจดัการดา้นการดแูลพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลกั
สิทธิมนษุยชน 

(5) ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอื2น ๆ ตามวัตถุประสงคอ์ันชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื2อป้องกันหรือระงับ
อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคลในกรณีที2ท่านไม่สามารถใหค้วามยินยอมได ้เป็นขอ้มลูที2
เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของท่าน เพื2อใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื2อบรรลุ
วตัถปุระสงคเ์กี2ยวกบัการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสงัคม และสวสัดิการของพนกังาน 

3.3 ในกรณีที2จาํเป็น เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษของท่านโดยไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จาก

ท่านหรือเพื2อวตัถปุระสงคอื์2นตามที2กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั"น ทั"งนี" เราจะใชค้วามพยายามอย่างดทีี2สดุในการ

จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัที2เพียงพอเพื2อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษของท่าน 

3.4 ขอ้มลูเกี2ยวกบัประวตัิอาชญากรรม ซึ2งจะเก็บจากการหลกัฐานที2ท่านนาํมาแสดงหรือหรือท่านยินยอมให้

ตรวจสอบจากหน่วยงานที2มีอาํนาจหนา้ที2ตามกฎหมาย โดยเราจะจดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูดงักล่าว

ตามที2กฎหมายกาํหนด 

4. การใช ้คุกกี2 
เรามีการใชค้กุกี "เพื2อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล ตามที2กาํหนดไวต้าม นโยบายการใช้คุกกี�  

5. การขอความยินยอมและผลกระทบท ี)เป็นไปได้จากการไม่ให ้ข ้อมูลส่วนบุคคล  
5.1  ในกรณีที2เราเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที2จะถอน

ความยินยอมของท่านที2ใหไ้วก้ับเราไดต้ลอดเวลา ซึ2งการถอนความยินยอมนี"จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที2ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

5.2 หากท่านถอนความยินยอมที2ไดใ้ห้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถ
ดาํเนินการเพื2อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทั"งหมดตามที2ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี"ได ้



 

 

5.3 ในกรณีที2เราจาํเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอื2น ท่านรบัรองว่าท่านมีอาํนาจกระทาํการแทนเจา้ของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี"และในการให้ความยินยอมแก่เราในการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

6. ระยะเวลาในการเก็บร ักษาข ้อมูลส่วนบุคคล  
6.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที2จาํเป็นเพื2อให้บรรลุวัตถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วน

บคุคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนญุาตใหม้ีระยะเวลาการเกบ็รกัษาที2นานขึ "น ในกรณีที2ไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที2อาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั2วไปสงูสดุ 10 ปี) 

6.2 ระยะเวลาที2เราเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการประมวลผล ซึ2งท่าน
สามารถดูรายละเอียดไดใ้นแต่ละหวัขอ้ที2เกี2ยวขอ้ง 

6.3 เราอาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวห้ลังเสรจ็สิ "นการพิจารณาความเหมาะสมของท่านในตาํแหน่งนั"น 
เพื2อใช้ในการพิจารณาและติดต่อกับท่านในกรณีที2มีตาํแหน่งงานอื2นที2เราเห็นว่าอาจเหมาะสมกับท่านใน
ระยะเวลาที2จาํเป็นเพื2อให้บรรลุวัตถุประสงคใ์นการสมัครเขา้เป็นพนักงาน หรือเขา้ฝึกงาน และหากท่านไม่
ตอ้งการใหเ้ราเก็บขอ้มลูไวเ้พื2อประกอบการพิจารณาตาํแหน่งงานอื2น ท่านสามารถติดต่อเราไดต้ามช่องทางที2
ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี" 

6.4 กรณีที2ท่านผ่านการคดัเลือกเขา้ทาํงานเป็นพนกังาน หรือเขา้ฝึกงาน เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
ในระยะเวลาที2จาํเป็นเพื2อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการจา้งงานพนกังาน หรือการฝึกงานของท่าน 

6.5 กรณีทีเราใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว
จนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและเราดาํเนินการตามคาํขอของท่านเสร็จสิ "นแลว้ อย่างไรก็ดีเราจะ
ยงัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเท่าที2จาํเป็นสาํหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื2อให้
เราสามารถตอบสนองต่อคาํขอของท่านในอนาคตได ้

6.6 เราจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื2อดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบคุคลเมื2อพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บ
รกัษาหรือที2ไม่เกี2ยวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนั"น 

7. การเปิดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ ื)น  
7.1 เราเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านกบั 

(1) บรษิัทในกลุ่มตามเอกสารแนบทา้ย และ 
(2) บุคคลและนิติบุคคลอื2นที2ไม่ไดเ้ป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอ ื)น”) เพื2อบรรลวุตัถุประสงคก์ารเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามที2ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี" เช่น ผูใ้หบ้ริการ
เกี2ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบประวตัิ การทดสอบคุณสมบตัิและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบนัการเงิน คู่ธุรกิจ 
ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรฐั และบุคคลอื2นที2จาํเป็นเพื2อใหเ้ราสามารถดาํเนินธุรกิจและ
ใหบ้ริการแก่ท่าน รวมถึงดาํเนินการใด ๆ ตามวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วน
บคุคลตามที2ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี" 



 

 

7.2 เราจะกาํหนดใหผู้ที้2ไดร้บัขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มลูของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวเท่าที2จาํเป็นเท่านั"น และดาํเนินการเพื2อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

8. การส่งหร ือโอนข ้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
8.1 เราอาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื2นในต่างประเทศในกรณีที2จาํเป็น

เพื2อการปฏิบัติตามสัญญาซึ2งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติ
บุคคลอื2นเพื2อประโยชนข์องท่านหรือเพื2อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา หรือเพื2อ
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่านหรือบคุคลอื2น เพื2อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเป็น
การจาํเป็นเพื2อดาํเนินภารกิจเพื2อประโยชนส์าธารณะที2สาํคญั  

8.2 เราอาจเก็บขอ้มลูของท่านบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรห์รือคลาวดที์2ใหบ้รกิารโดยบคุคลอื2น และอาจใชโ้ปรแกรม
หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอื2นในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วรส์าํเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ
แพลตฟอรม์สาํเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตใหบุ้คคลที2ไม่เกี2ยวขอ้ง
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะกาํหนดใหบุ้คคลอื2นเหล่านั"นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมั2นคง
ปลอดภยัที2เหมาะสม  

8.3 ในกรณีที2มีการส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคและใชม้าตรการที2เหมาะสมเพื2อทาํใหม้ั2นใจไดว่้าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไดร้บัการคุม้ครองและท่าน
สามารถใชสิ้ทธิที2เกี2ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดต้ามกฎหมาย รวมถึงเราจะกาํหนดใหผู้ที้2ไดร้บัขอ้มลู
มีมาตรการปกป้องขอ้มลูของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าที2จาํเป็นเท่านั"น 
และดาํเนินการเพื2อป้องกนัไม่ใหบ้คุคลอื2นใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

9. มาตรการความปลอดภัยสาํหรับข ้อมูลส่วนบุคคล 
9.1 ความปลอดภัยของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ2งสาํคญัสาํหรบัเราและเราไดน้าํมาตรฐานความปลอดภยั

ทางเทคนิคและการบริหารที2เหมาะสมมาใชเ้พื2อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลจากการสญูหาย การเขา้ถึงการใชห้รือ
การเปิดเผยโดยไม่ไดร้ับอนุญาต การใช้งานในทางที2ผิด การดัดแปลงเปลี2ยนแปลง และการทาํลายโดยใช้
เทคโนโลยีและขั"นตอนการรกัษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหสัและการจาํกดัการเขา้ถึง เพื2อใหม้ั2นใจว่าบคุคล
ที2ได้รับอนุญาตเท่านั"นที2 เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี"ได้รับการฝึกอบรมเกี2ยวกับ
ความสาํคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

9.2 เราจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภัยที2เหมาะสม เพื2อป้องกันการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี2ยนแปลง 
แก้ไข เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจหนา้ที2โดยมิชอบ และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการ
ดังกล่าวเมื2อมีความจาํเป็นหรือเมื2อเทคโนโลยีเปลี2ยนแปลงไปเพื2อใหม้ีประสิทธิภาพในการรกัษาความมั2นคง
ปลอดภยัที2เหมาะสม  

10. สิทธ ิเก ี)ยวกับข ้อมูลส่วนบุคคลของท ่าน  
10.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล สรุปดงันี" 

 ถอนความยินยอมที2ท่านไดใ้หไ้วก้บัเราในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

 ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอใหเ้ปิดเผยที2มาของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 



 

 

 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที2อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามที2กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาํหนดไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื2น 

 คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที2เกี2ยวกบัท่าน  

 ลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที2ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ 
(anonymization) 

 ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

 แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

 รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที2เราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมทั"งลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ทั"งนี " เราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิของท่านโดยเรว็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที2เรา
ไดร้บัคาํรอ้งขอดงักล่าว และสิทธิตามที2กล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามที2กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด 

10.2 ท่านสามารถใชสิ้ทธิตามกฎหมายไดโ้ดย คลิกท ี)น ี) หรือไปที2 https://rb.gy/cvbdh1 

11. ข ้อมูลเกี)ยวกับผู้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าท ี)ค ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบ ริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริ ษัท ตามรายละเอียดที2ปรากฏใน 

เอกสารแนบท้าย นโยบายความเป็นส่วนตวันี" 
11.2 กรณีที2ท่านมีขอ้สอบถามเกี2ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: Data.Privacy@scg.com 

 
กรณีที2มีการแกไ้ขเปลี2ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี" เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง

เว็บไซตนี์" ซึ2งท่านควรเขา้มาตรวจสอบความเปลี2ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นครั"งคราว โดยนโยบายความเป็น

ส่วนตวัฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัที2ประกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้าย : บร ิษัทในกลุ่มและผู้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคล  

ธ ุรกิจเคมิคอลส ์

 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  
เลขที2 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-
2586-1111 , 0-2586-5561 

 บรษัิทไทยโพลิเอททีลีน จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กทม. 10800 
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ2ง 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 

 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซ่อมบาํรุง จาํกดั  
เลขที2 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 
21130 , 0-3868-5040-8 , 0-3891-1309 

 บรษัิทโปรเทค เอา้ทซ์อสซิ2ง จาํกดั  
เลขที2 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-
3868-2632-3 , 0-3868-2633 

 บรษัิทอาร ์ไอ แอล 1996  จาํกดั  
เลขที2 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง 21150 , 0-3893-7010 , 0-3803-5575 

 บรษัิทเท็กซพ์ลอร ์จาํกดั   
เลขที2 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ 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 



 

 

 บรษัิทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั 
(มหาชน)  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กทม. 10800 
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ2ง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 
21150 
โรงงานสมทุรปราการ: 19 หมู่ 9 ถนนเทศบาลสาํโรงใต ้21 ต.บางหญา้
แพรก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 , 0-2827-7272 
0 38 925 200 
02 385 9468-74 , 0-2827-7273 
0 38 925 299 

 บรษัิททีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ 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 

 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กทม. 10800 
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอตุสาหกรรม SIL ถ.หนองปลา
กระดี2 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 

 บรษัิทนวอินเตอรเ์ทค จาํกดั  
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 , - 

 บรษัิทระยองไปป์ไลน ์จาํกดั  
88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 
0-3893-7065 , 0-3803-5381 



 

 

 บรษัิทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร ์จาํกดั  
สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กทม. 10800 
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ2ง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 
21150 , 0-2586-1111 , 0-2586-5561 

 บรษัิทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรมิ์นลั จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ 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 

 บรษัิทระยองโอเลฟินส ์จาํกดั   

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ 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 

 บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ 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 



 

 

 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 , - 

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

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

 
 

 

 


