
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวั ส าหรับวทิยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา การศึกษาดงูาน  

ของศูนยพ์ัฒนาความเป็นเลิศด้านปฎิบตัิการ  (Operation Excellence Training Center: OETC) 

ศนูยพ์ฒันาความเป็นเลศิดา้นปฎิบตัิการ (Operation Excellence Training Center: OETC) บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์
จาํกดั (มหาชน) (“เรา”) เคารพสิทธิความเป็นสว่นตวัของ วิทยากร ผูเ้ขา้รว่มการอบรม/สมัมนา, การศึกษาดงูาน หรือกิจกรรม
อื่นๆ  (รวมเรยีกวา่ “คณุ”) และเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจวา่คณุไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายความเป็น
สว่นตวัฉบบันีข้ึน้เพื่อแจง้ใหท้ราบ ถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย (รวมเรยีกวา่ “การประมวลผล”) รวม
ตลอดถึงการลบ และทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทัง้ช่องทางออนไลน ์และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลกาํหนด ดงันี ้

1. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
1.1. ในกรณีที่คณุเป็นผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1) เพื่อประสานงานหรอืเชิญเขา้รว่มกิจกรรม 
2) เพื่อบรหิารจดัการ จดัเตรยีมความพรอ้ม และอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรม 
3) เพื่อสรุปขอ้มลูและจดัทาํประวตัิการเขา้รว่มกิจกรรมของคณุ 
4) เพื่อจดัทาํใบเสรจ็และใบรบัรองการเขา้รว่มกิจกรรม 
5) เพื่อใชใ้นการประเมิน วิเคราะห ์และพฒันาปรบัปรุงการจดักิจกรรม 
6) เพื่อการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมอื่นที่อาจเป็นประโยชนก์บัคณุหรอืที่คณุอาจสนใจ 
7) เพื่อใชป้ระกอบการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธกิ์จกรรม  
8) เพื่อประกอบการขอรบัรองระบบบรหิารจดัการและการตรวจประเมินจากหนว่ยงานหรอืองคก์รที่กาํกบัดแูล ให้

การรบัรอง ใหร้างวลั หรอืพฒันาปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการ 
9) เพื่อใหเ้ราสามารถจดัเตรยีมและปฏิบตัิตามสญัญากบับคุคลที่สาม (เช่น  ในกรณีที่เราเป็นคูส่ญัญากบัองคก์ร

ที่คณุสงักดั) 
10) เพื่อดาํเนินกิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัคณุหรอืกบัองคก์รของคณุ 
11) เพื่อจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัตา่ง ๆ (เช่น การเขา้ถึงสถานที่ของเรา การประมวลผลโดยใชก้ลอ้ง 

CCTV) และเพื่อปอ้งกนัความเสยีหายและรกัษาผลประโยชนข์องเราและผูอ้ื่น 
12) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น  เช่น การติดต่อในกรณี

ฉกุเฉิน การควบคมุและปอ้งกนัโรคติดตอ่ 

13) เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของกฎหมาย กฏระเบียบ และคาํสั่งของผู้
ที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

14) เพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของเรา หรอืปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้าํนาจรฐั
ที่ไดม้อบให ้



 

 

15) เพื่อดาํเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่เราไดร้บัความยินยอมจากคณุ ซึ่งเราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถึงวตัถปุระสงค์
ดังกล่าวก่อนหรือในขณะที่เราขอความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณี ทัง้นี ้คุณสามารถศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับการขอความยินยอมและผลที่อาจเกิดขึน้หากเราไม่ไดร้บัความยินยอมจากคุณได ้ตามที่ปรากฏใน
นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ 

1.2. ในกรณีที่คณุเป็นวิทยากร เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
1) เพื่อประสานงานหรอืเชิญเป็นวิทยากร 
2) เพื่อบรหิารจดัการ จดัเตรยีมความพรอ้ม และอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรม 
3) เพื่อจ่ายคา่ตอบแทนและจดัทาํเอกสารการประกอบ 
4) เพื่อใชใ้นการประเมิน วิเคราะห ์และพฒันาปรบัปรุงการจดักิจกรรม 
5) เพื่อใชป้ระกอบการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธกิ์จกรรม  
6) เพื่อประกอบการขอรบัรองระบบบรหิารจดัการและการตรวจประเมินจากหนว่ยงานหรอืองคก์รที่กาํกบัดแูล ให้

การรบัรอง ใหร้างวลั หรอืพฒันาปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการ 
7) เพื่อดาํเนินกิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัคณุหรอืกบัองคก์รของคณุ 
8) เพื่อจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัตา่ง ๆ (เช่น การเขา้ถึงสถานที่ของเรา การประมวลผลโดยใชก้ลอ้ง 

CCTV) และเพื่อปอ้งกนัความเสยีหายและรกัษาผลประโยชนข์องเราและผูอ้ื่น 
9) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น  เช่น การติดต่อในกรณี

ฉกุเฉิน การควบคมุและปอ้งกนัโรคติดตอ่ 

10) เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของกฎหมาย กฏระเบียบ และคาํสั่งของผู้
ที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

11) เพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของเรา หรอืปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้าํนาจรฐั
ที่ไดม้อบให ้

12) เพื่อดาํเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่เราไดร้บัความยินยอมจากคณุ ซึ่งเราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถึงวตัถปุระสงค์
ดังกล่าวก่อนหรือในขณะที่เราขอความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณี  ทัง้นี ้คุณสามารถศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับการขอความยินยอมและผลที่อาจเกิดขึน้หากเราไม่ไดร้บัความยินยอมจากคุณได ้ตามที่ปรากฏใน
นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ 

1.3. ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลทั่วไปที่เขา้มาในพืน้ที่ของเรา เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงค์
ดงัตอ่ไปนี ้

1) เพื่อจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัตา่ง ๆ และเพื่อปอ้งกนัความเสยีหายและรกัษาผลประโยชนข์องเรา
และผูอ้ื่น 

2) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น  เช่น การติดต่อในกรณี
ฉกุเฉิน การควบคมุและปอ้งกนัโรคติดตอ่ 

3) เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของกฎหมาย กฏระเบียบ และคาํสั่งของผู้
ที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 



 

 

1.4. ในบางกรณี เราอาจเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลชนิดพิเศษที่ปรากฏอยูบ่นบตัรประจาํตวัประชาชน ทะเบยีนบา้น หรอื
เอกสารอื่นใดที่คณุสมคัรใจเปิดเผยไวต้อ่เราแมว้า่เราไมต่อ้งการจะประมวลผลขอ้มลูนัน้ เช่น ในกรณีที่เราจาํเป็น 
ตอ้งใชบ้ตัรประชาชนซึง่มีขอ้มลูศาสนาเพื่อยืนยนัตวัตนหรอืดาํเนนิการทางภาษี ซึง่เราไมม่คีวามประสงคแ์ละไมม่ี
ความจาํเป็นท่ีจะใชข้อ้มลูเก่ียวกบัการนบัถือศาสนาของคณุ โดยเราจะใชม้าตรการเพื่อหลกีเลีย่งการประมวลผล
ขอ้มลูชนิดพิเศษนีโ้ดยไมจ่าํเป็น เช่น การปิดบงั (redact) ขอ้มลูนัน้ หรอืเราอาจถือวา่ขอ้มลูเหลา่นีเ้ป็นเป็นขอ้มลูที่
เปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชดัแจง้ของคณุหรอืของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

1.5. เราจะใชค้วามพยายามอยา่งดีทีส่ดุในการจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เพยีงพอเพือ่ปกปอ้งคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลชนดิพิเศษของคณุ  

2. ข้อมูลสว่นบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

2.1. เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1) จากตัวคุณเอง เช่น ขอ้มูลที่คุณระบุในแบบฟอรม์ ใบสมัคร แบบฟอรม์ลงทะเบียน แบบสอบถาม ขอ้มูลที่

ปรากฎในนามบตัรที่คุณใหไ้วก้ับเรา ขอ้มูลในเอกสารที่คุณใหไ้วก้ับเรา หรือการจากการที่เราสอบถามและ
ติดตอ่สือ่สารกบัคณุทัง้ที่เป็นวาจาและลายลกัษณอ์กัษร  

2) จากบริษัทในเครือของเรา เช่น เราอาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากการแนะนาํหรืออา้งถึงโดยบริษัทใน
เครอืของเรา 

3) จากองคก์รที่คณุสงักดัหรอืเก่ียวขอ้งกบัคณุ 
4) จากบคุคลอื่นซึง่เปิดเผยขอ้มลูของคณุใหก้บัเรา เช่น จากคูธุ่รกิจของเรา 
5) จากแหลง่สาธารณะอื่น เช่น จากแหลง่ขอ้มลูที่เขา้ถึงไดท้ั่วไป โดยใชอ้ินเตอรเ์น็ต บญัชีโซเชียลมีเดียที่คณุตัง้คา่

เผยแพรต่อ่สาธารณะ เอกสารที่คณุหรอืองคก์รที่คณุเก่ียวขอ้งเผยแพรต่อ่สาธารณะ 

2.2. ในกรณีที่คณุเป็นผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดงัตอ่ไปนี ้

1) ขอ้มลูแสดงตวัตน (Identification Information)  เช่น ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน วนั/เดือน/ปี/
เกิด เพศ อาย ุสญัชาติ สถานภาพการสมรส เลขหนงัสอืเดินทาง ลายมือช่ือ ภาพถ่าย รหสัพนกังาน 

2) ขอ้มลูติดตอ่ (Contact Data) เชน่ ที่อยู ่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล แชทออนไลน ์ โซเชียลมีเดีย (Facebook /LINE 
ID/IG/Twitter) 

3) ขอ้มลูเก่ียวกบัการทาํงานและการศกึษาเช่น อาชีพ ตาํแหนง่งาน หนว่ยงานท่ีสงักดั ประวตักิารทาํงาน ประวตัิ
การศกึษา หลกัสตูรที่เขา้อบรม 

4) ขอ้มลูการเขา้รว่มการอบรม สมัมนา การศกึษาดงูาน หรอืกิจกรรมอื่นๆ เช่น ขอ้มลูคะแนนและผลการทาํ
แบบทดสอบ  ความคิดเห็น ความคาดหวงั ความพงึพอใจในการเขา้รว่มงานอบรม งานสมัมนา การศกึษาดงูาน 
หรอืกิจกรรมอื่น ๆ  



 

 

5) ขอ้มลูภาพและเสยีงหรอืวีดิโอท่ีบนัทกึภาพของคณุจากกลอ้งวีดีโอ หรอืจากโปรแกรมในเครือ่งคอมพิวเตอร ์ซึง่
ขอ้มลูดงักลา่วอาจระบตุวัตนของคณุได ้ อยา่งไรก็ดีเราจะแจง้เตือนหรอืติดปา้ยในชว่งทีม่ีการบนัทกึเพื่อใหค้ณุ
ทราบ  

6) ขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น ๆ เพื่อการอาํนวยความสะดวกตามจาํเป็น เช่น รายละเอียดการชาํระเงินและธุรกรรม
ทางการเงินของคณุที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ขอ้มลูเก่ียวกบัรถยนต ์ขอ้มลูอาหารท่ีรบัประทาน   

2.3. ในกรณีที่คณุเป็นวิทยากร เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดงัตอ่ไปนี ้
1) ขอ้มลูแสดงตวัตน (Identification Information)  เช่น ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน วนั/เดือน/ปี/

เกิด เพศ อาย ุลายมือช่ือ ภาพถ่าย 
2) ขอ้มลูติดตอ่ (Contact Data) เชน่ ที่อยู ่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล แชทออนไลน ์ โซเชียลมีเดีย (Facebook /LINE 

ID/IG/Twitter) 
3) ขอ้มลูเก่ียวกบัการทาํงานและการศกึษาเช่น อาชีพ ตาํแหนง่งาน หนว่ยงานท่ีสงักดั ประวตักิารทาํงาน ประวตัิ

การศกึษา หลกัสตูรที่เขา้อบรม 
4) ขอ้มลูภาพและเสยีงหรอืวีดิโอท่ีบนัทกึภาพของคณุจากกลอ้งวีดีโอ หรอืจากโปรแกรมในเครือ่งคอมพิวเตอร ์ซึง่

ขอ้มลูดงักลา่วอาจระบตุวัตนของคณุได ้ อยา่งไรก็ดีเราจะแจง้เตือนหรอืติดปา้ยในชว่งทีม่ีการบนัทกึเพื่อใหค้ณุ
ทราบ  

5) ขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น ๆ เพื่อการอาํนวยความสะดวกตามจาํเป็น เช่น รายละเอียดการชาํระเงินและธุรกรรม
ทางการเงินของคณุที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ขอ้มลูเก่ียวกบัรถยนต ์ขอ้มลูอาหารท่ีรบัประทาน   

2.4. ในกรณีที่คณุเป็นบคุคลทั่วไปท่ีเขา้มาในพืน้ท่ีของเรา เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดงัตอ่ไปนี  ้
1) ช่ือนามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์ อีเมล ขอ้มลูตามบตัรประจาํประชาชน หรอืเอกสารยืนยนัตวัตนอื่นท่ีคณุใหไ้วเ้พื่อ

เขา้มาในพืน้ท่ีของเรา หรอืเมื่อคณุลงทะเบียนใชง้านระบบ Wi-Fi ของเรา 
2) ขอ้มลูภาพและเสยีงหรอืวีดิโอท่ีบนัทกึภาพของคณุจากกลอ้งวีดีโอ หรอืจากโปรแกรมในเครือ่งคอมพิวเตอร ์ซึง่

ขอ้มลูดงักลา่วอาจระบตุวัตนของคณุได ้อยา่งไรก็ดีเราจะแจง้เตือนหรอืติดปา้ยในชว่งทีม่ีการบนัทกึเพื่อใหค้ณุ

ทราบ  

3) เลขทะเบียนและภาพยานพาหนะ ในกรณีที่คณุขบัหรอืโดยสารยานพาหนะเขา้มาในพืน้ท่ีของเรา 

2.5. ขอ้มลูสว่นบคุคลชนดิพิเศษ 
1) เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัการแพอ้าหาร ขอ้มลูศาสนา และขอ้มลูเก่ียวกบัความเจ็บป่วย ซึง่

เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลชนิดพิเศษตามมาตรา 26 ของคณุ ทัง้นี ้ เราจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลชนิดพิเศษของคณุ
เฉพาะเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่เป็นประโยชนก์บัคณุ (เช่น เพื่อจดัเตรยีมอาหารท่ีปลอดภยัสาํหรบัคณุ จดัใหม้ี
สถานท่ีและสิง่อาํนวยความสะดวกเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา) ซึง่เราจะแจง้ใหค้ณุทราบถึงการเก็บ
รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลชนดิพิเศษดงักลา่วและดาํเนินการตามที่กฎหมายกาํหนดไว ้

2) เราอาจมคีวามจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูเก่ียวกบัโควิด-19 ซึง่อาจมีขอ้มลูสว่นบคุคลชนิดพิเศษรวมอยูด่ว้ย 
เช่น อาการของคณุ การสมัผสัหรอืใกลชิ้ดกบัผูป่้วยโควิด-19 ผลการตรวจหาเชือ้โควิด-19 ประวตัิการไดร้บั
วคัซีน เพื่อใชใ้นการคดักรอง ควบคมุ และปอ้งกนัโรค รวมถึงเพื่อรายงานใหก้บัหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจตาม



 

 

กฎหมาย ซึง่เราจะใชค้วามระมดัระวงัและดาํเนินการตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดัในการประมวลผลและ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

2.6. เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเมื่อมีกิจกรรมหรอืเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้
1) เมื่อคณุติดตอ่เรา สมคัรเขา้รว่มกิจกรรม ลงทะเบียนเขา้รว่มกิจกรรม หรอืสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารที่มีขอ้มลูสว่น

บคุคลของคณุใหก้บัเรา  
2) ในระหวา่งที่คณุเขา้รว่มกิจกรรมกบัเราหรอืเขา้มาในพืน้ท่ีที่เราเก็บบนัทกึภาพหรอืเสยีง 

2.7. ในกรณีที่คณุเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นใหก้บัเรา คณุตอ้งดาํเนินการเพื่อทาํใหม้ั่นใจไดว้า่ คณุสามารถ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วใหก้บัเราไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ซึง่อาจรวมถงึการท่ีคณุตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วทราบถงึนโยบายความเป็นสว่นตวันีด้ว้ย 

3. คุกกี ้
เรามกีารใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ตามที่กาํหนดไวต้ามนโยบายการใชค้กุกี ้ 

4. การขอความยนิยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 
4.1. ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณร่วมกับหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น เช่น ในกรณีที่เราขอ

ความยินยอมจากคณุเพื่อใหค้ณุไดร้บัข่าวสารและการติดต่อจากบริษัทในเครือของเรา คณุสามารถดรูายละเอียด
เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

4.2. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอาศยัความยินยอมของคณุ คณุมีสทิธิที่จะถอนความ
ยินยอมของคุณที่ใหไ้วก้ับเราไดต้ลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่คณุไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

4.3. หากคณุถอนความยินยอมที่ไดใ้หไ้วก้บัเราหรอืปฏิเสธไมใ่หข้อ้มลูบางอยา่ง อาจสง่ผลใหเ้ราไมส่ามารถดาํเนินการ
เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างสว่นหรอืทัง้หมดตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันีไ้ด  ้

4.4. เราไม่มีเจตนาที่จะใหบ้ริการเว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่นของเรากับผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ ในกรณีที่คณุเป็นผูเ้ยาวห์รือคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถและตอ้งการใหค้วาม
ยินยอมกบัเราในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ คณุจะตอ้งดาํเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัความยินยอมจากผูใ้ช้
อาํนาจปกครองหรอืผูอ้นบุาลหรอืผูพ้ิทกัษ์ของคณุก่อนที่จะใหค้วามยินยอมนัน้กบัเราดว้ย 

4.5. หากคณุใหค้วามยินยอมกบัเราในการประมวลผลขอ้มลูของบคุคลอื่น คณุตอ้งรบัรองวา่คณุมีอาํนาจในการใหค้วาม
ยินยอมดงักลา่วแทนเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ไดต้ามกฎหมายในขณะท่ีคณุใหค้วามยินยอมกบัเรา  

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1. เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในระยะเวลาที่จาํเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลแต่

ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนญุาตใหม้ีระยะเวลาการเก็บรกัษาที่นานขึน้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลา
การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไดช้ดัเจน เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที่อาจคาดหมายไดต้า มมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

5.2. เราจัดใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บ
รกัษาหรอืที่ไมเ่ก่ียวขอ้งหรอืเกินความจาํเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 



 

 

5.3. กรณีที่เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยขอความยินยอมจากคุณ เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
จนกวา่คณุจะแจง้ขอยกเลกิความยินยอมและเราดาํเนินการตามคาํขอของคณุเสรจ็สิน้แลว้ อยา่งไรก็ดี เราจะยงัเก็บ
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเท่าที่จาํเป็นสาํหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่าคณุเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให ้เราสามารถ
ตอบสนองตอ่คาํขอของคณุในอนาคตได ้

6. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้บุคคลอืน่ 
6.1. เราเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบั 

1) บรษัิทในกลุม่ตามเอกสารแนบทา้ย  
2) บคุคลและนิติบคุคลอื่นท่ีไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทในกลุม่ของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวม

และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้เช่น นายจา้งหรือองคก์รที่คณุ
สงักัด หน่วยงานพฒันาฝีมือแรงงาน ผูต้รวจสอบการรบัรอง เจา้ของอาคารและสถานที่เก่ียวขอ้งกับการจดั
กิจกรรม ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทาํหน้าที่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น ผู้จัดกิจกรรม ผู้
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ผูท้ี่เรามอบหมายใหส้ง่โฆษณาสาํหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราหรือใหค้วาม
ช่วยเหลือและบริการแก่คณุ ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรบัชาํระเงินแทน) ผู้
ใหบ้ริการวิเคราะหข์อ้มลู (เช่น การจดัทาํ Big Data, Business Insight) ผูใ้หบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยี (เช่น 
ระบบคลาวด ์ระบบบลอ็คเชน บรกิารสง่ SMS บรกิาร data analytics) ผูใ้หบ้รกิารจดัทาํโปรแกรมและระบบไอ
ทีต่าง ๆ ผูต้รวจสอบ บริษัทประกนั ที่ปรกึษา หน่วยงานของรฐั (เช่น กรมสรรพากร สาํนกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน) และบคุคลอื่นที่จาํเป็นเพื่อใหเ้ราสามารถดาํเนินธุรกิจและใหบ้ริการแก่
คณุ รวมถึงดาํเนินการใด ๆ ตามวตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่ระบไุวใ้น
นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

6.2. บคุคลที่เราเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหต้ามขอ้ 6.1 อาจมีนโยบายความเป็นสว่นตวัที่แยกต่างหากจากเรา โดยคณุ
สามารถศกึษานโยบายความเป็นสว่นตวัดงักลา่วไดต้ามที่บคุคลนัน้ ๆ ประกาศ  

6.3. กรณีที่มีการปรบัโครงสรา้ง จาํหนา่ย หรอืโอนยา้ยกิจการหรอืสนิทรพัยข์องเรา เราอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ของคณุใหก้บัผูร้บัโอนหรอืซือ้กิจการ และ/หรอืที่ปรกึษาของผูซ้ือ้กิจการ อยา่งไรก็ดี เราจะรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกาํหนดใหผู้ซ้ือ้กิจการ และ/หรือ ที่ปรกึษาของผูซ้ือ้กิจการปฏิบตัิตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ 

6.4. เราจะกาํหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของคณุอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล
ดงักลา่วเท่าที่จาํเป็นเท่านัน้ และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอาํนาจ
โดยมิชอบ   

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
7.1. เราอาจสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับรษัิทในเครอืหรอืบคุคลอื่นในตา่งประเทศในกรณีที่จาํเป็นเพื่อการ

ปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งคณุเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระทาํตามสญัญาระหว่างเรากบับคุคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนข์องคุณหรือเพื่อใช้ในการดาํเนินการตามคาํขอของคุณก่อนเขา้ทาํสญัญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ



 

 

อนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของคณุหรอืบคุคลอื่น เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืเป็นการจาํเป็นเพื่อดาํเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่สาํคญั 

7.2. เราอาจเก็บขอ้มลูของคณุบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรห์รือคลาวดท์ี่ใหบ้ริการโดยบคุคลอื่น และอาจใชโ้ปรแกรมหรือ
แอปพลเิคชนัของบคุคลอื่นในรูปแบบของการใหบ้รกิารซอฟทแ์วรส์าํเรจ็รูปและรูปแบบของการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์
สาํเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราจะไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่ไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูสว่นบคุคลได ้และจะกาํหนดใหบ้คุคลอื่นเหลา่นัน้ตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมั่นคงปลอดภยัที่เหมาะสม 

7.3. ในกรณีที่มีการสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยงัต่างประเทศ เราจะปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
และใชม้าตรการคุม้ครองที่เหมาะสมเพื่อทาํใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุจะไดร้บัการคุม้ครองและคณุ
สามารถใชส้ิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดต้ามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่กฎหมายกาํหนด นอกจากนี ้เราจะกาํหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มลูมีมาตรการปกป้องขอ้มลูของคณุอย่างเหมาะสม
และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าที่จาํเป็นเท่านัน้ และดาํเนินการเพื่อป้องกันไม่ใหบุ้คคลอื่นใชห้รือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

8. มาตรการความปลอดภยัส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
8.1. ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุเป็นสิ่งสาํคญัสาํหรบัเราและเราไดน้าํมาตรฐานความปลอดภยัทาง

เทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใชเ้พื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสญูหาย การเขา้ถึงการใชห้รือการ
เปิดเผยโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต การใชง้านในทางที่ผิด การดดัแปลงเปลีย่นแปลง และการทาํลายโดยใชเ้ทคโนโลยีและ
ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหสัและการจาํกดัการเขา้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคคลที่ไดร้บัอนญุาต
เท่านัน้ที่เขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและบุคคลเหลา่นีไ้ดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัความสาํคญัของการปกป้อง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ เหมาะสมทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ 
(administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค ( technical safeguard) และมาตรการป้องกันทาง
กายภาพ (physical safeguard) เพื่อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล
จากผูท้ี่ไม่มีสิทธิหรือหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ เช่น การควบคุมการเขา้ถึงหรือควบคมการใชง้าน
ขอ้มูลส่วนบุคคล (access control) การบริหารจัดการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน (user access management) และ
นอกจากนี ้เราจะไดจ้ัดใหม้ีการทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื่อมีความจาํเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อใหม้ีประสทิธิภาพในการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสม 

9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
9.1. คณุมีสทิธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สรุปดงันี ้

1) ถอนความยินยอมที่คณุไดใ้หไ้วก้บัเรา เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
2) ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หรอืขอใหเ้ปิดเผยที่มาของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
3) สง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลที่อยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกาํหนดไป

ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น 
4) คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัคณุ 



 

 

5) ลบหรอืทาํลาย หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวัตนของคณุได ้(anonymous) 
6) ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
7) แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
8) รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีที่เราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล รวมทัง้

ลกูจา้งหรอืผูร้บัจา้งของเราหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล 

ทัง้นี ้ เราจะพจิารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํรอ้งขอใชส้ทิธิของคณุโดยเรว็ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีเราไดร้บั
คาํรอ้งขอดงักลา่ว และสทิธิตามที่กลา่วมาขา้งตน้ เป็นไปตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกาํหนด 

9.2. ทา่นสามารถใชส้ทิธิตามกฎหมายไดโ้ดย คลกิที่นี ่หรอืไปท่ี https://rb.gy/cvbdh1 
10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล  

10.1. ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล:  บรษัิท เอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั (มหาชน) 
สถานท่ีติดตอ่:   1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์  02-586-1111, 02-586-5561 

10.2. กรณีทีค่ณุมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โปรดติดตอ่ e-mail: Data.Privacy@scg.com 
 

กรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่ผ่าน

ทางเว็บไซตน์ี ้ซึ่งคณุควรเขา้มาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัเป็นครัง้คราว โดยนโยบายความเป็น

สว่นตวัฉบบัใหมจ่ะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบท้าย : บริษัทในกลุ่ม 

บริษัทในกลุ่ม - ธุรกิจเคมคิอลส ์

 บรษัิท เอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800   
02-586-1111, 02-586-5561 

 บรษัิท ไทยโพลเิอททีลนี จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800,  
02-586-1111 
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึง่ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150,  
038-683393-7, 038-683398 

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

 บรษัิท ระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง จาํกดั  
เลขที่ 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ,  
038-685040-8, 038-911309 

 บรษัิท โปรเทค เอา้ทซ์อสซิง่ จาํกดั  
เลขที่ 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 
038-682632-3, 038-682633 

 บรษัิท เรป็โก เมนเทนแนนซ ์จาํกดั   
88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150,  
038-685040-8, 038-911309 

 บรษัิท อาร ์ไอ แอล 1996  จาํกดั  
เลขที่ 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
21150 , 038-937010 , 038-035575 

 บรษัิท เท็กซพ์ลอร ์จาํกดั   
เลขที่ 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  ,  
02-586-4779, 02-586-5453 

 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  

REPCO NEX (Vietnam) Company Limited 
4th floor, Vung Tau Plaza, 207 Le Hong Phong, Ward 8, Vung Tau city,  
Ba Ria – Vung Tau province, Vietnam, (84) 94-6785-473 

 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 

 บรษัิท เอสเอ็มเอช จาํกดั 
 

เลขที่ 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 0-2586-4859 
  



 

 

บริษัทในกลุ่ม - ธุรกิจเคมคิอลส ์

 บรษัิท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)  

สาํนกังาน: เลขที่ 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800,  
02-827-7272, 02-827-7273 
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึง่ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150,  
038-925-200, 038-925-299 
โรงงานสมทุรปราการ: 19 หมู ่9 ถนนเทศบาลสาํโรงใต ้21 ต.บางหญา้แพรก  
อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130, 02-385-9468-74 

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

 บรษัิท ทีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800,  
02-827-7272, 02-827-7273 
โรงงาน: 16 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150,  
038-925200, 038-925299 

 บรษัิท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800,  
02-555-0888, 02-586-2929 
โรงงานสระบรุ:ี 42 หมู ่8 เขตประกอบการอตุสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่ ต.
หนองปลงิ อ.หนองแค สระบรุ ี18140 โทร. 036-373400, 036-373412 
โรงงานระยอง: 130 หมู ่3 ต.หนองละลอก อ.บา้นคา่ย ระยอง 21120,  
038-892190, 038-892200 

 บรษัิท นวอินเตอรเ์ทค จาํกดั  
สาํนกังาน/โรงงาน: 130/3 หมู ่3 ต.หนองละลอก อ.บา้นคา่ย ระยอง 21120,  
038-892190-9, 038-892200 

 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 

Xplore s.r.l. 

Legal Address: Via Rodolfo Morandi, 12 – 80124 Napoli (Italy) – VAT 
Number 07435531210 
Operation Address: c/o Dip. Scienze Chimiche, Università di Napoli 
Federico II – Via Cintia – 80126 Napoli (Italy) Tel: +39 081 674051 

 SENFI UK Limited  
100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom,  
02-586-4444  

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



 

 

บริษัทในกลุ่ม - ธุรกิจเคมคิอลส ์

 บรษัิท ระยองไปป์ไลน ์จาํกดั  
88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150,  
038-937065, 038-035381 

 บรษัิท เอสซีจี ไอโค พอลเิมอร ์จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800,  
02-586-1111 
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึง่ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150,  
038-683393-7, 038-683398 

 บรษัิท มาบตาพดุ แทงค ์เทอรม์นิลั จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800,  
02-586-5560, 02-586-6220 
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150,  
038-684447  

 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 

Sirplaste-sociedade Industrial De Recuperados 
De Plásticos S.A. 

Urbanização Industrial da Santeira, Lote 76, Santeira, Porto de Mós, 
district of Leiria, Portugal +351 244 870 070 

 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 

 บรษัิท ระยองโอเลฟินส ์จาํกดั   

สาํนกังาน: เลขที่ 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800,  
02-586-3882, 02-586-3886, 02-910-3117 
โรงงาน: 271 ถ.สขุมุวิท ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150,  
038-911000, 038-911309 

 บรษัิท มาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800,  
02-586-3882, 02-586-3886, 02-910-3117 
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150,  
038-937000  

 บรษัิท เซอรค์ลูาร ์พลาส จาํกดั เลขที่ 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 , 02-586-3333 

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



 

 

บริษัทในกลุ่ม - ธุรกิจเคมคิอลส ์

 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  

 บรษัิท เคชั่น เพาเวอร ์จาํกดั 
สาํนกังาน: 651 ซอยลาดพรา้ว 80 แยก 22 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310, 02-539-7268  

 บรษัิท โฟลวแ์ลบ็ แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั  
88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21130, 
038-911321-2, 038-911381 

 


