
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับลูกค้า 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบทา้ยนี" (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ รวมถึงบุคคลธรรมดาที0ดาํเนินการใหล้กูคา้ซึ0งเป็นนิติบุคคลดว้ย (ต่อไปนี "เรียกว่า “ท่าน”) 
และเพื0อใหเ้กิดความมั0นใจว่าท่านไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี"
ขึ "น เพื0อแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดที0เกี0ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) 
รวมตลอดถึงการลบและทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ทั"งช่องทางออนไลน ์และช่องทางอื0น ๆ  ตามที0กฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด ดงันี " 

 
1. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล 

1.1. เพื0อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสญัญาหรือเพื0อปฏิบตัิตามสญัญาซึ0งท่านเป็นคู่สญัญา
กบัเรา เช่น เพื0อการขายสินคา้ และ/หรือ บรกิารใหแ้ก่ท่าน หรือปฏิบตัิตามสญัญาใด ๆ ซึ0งท่านเป็นคู่สญัญา ซึ0ง
รวมถึง การจดัการบญัชีผูใ้ช ้(Account)ของท่าน,  การจดัส่งสินคา้, การดาํเนินการเกี0ยวกับบญัชีและการเงิน, 
การบริการหลังการขาย และการคืนสินคา้ และดาํเนินการใด ๆ เพื0อใหท่้านไดร้บัสินคา้และ/หรือ บริการ หรือ
ตามที0ท่านไดร้อ้งขอ  

1.2. เพื0อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบคุคลอื0น  
(1) เพื0อใหเ้ราสามารถจดัการ พฒันา และดาํเนินการใด ๆ เพื0อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจได ้ซึ0งรวมถึงการบรหิาร

จดัการและพฒันาสินคา้ และ/หรือบริการ (รวมถึงเว็บไซต ์และแอปพลิเคชั0น) การตรวจสอบและป้องกนั

การฉอ้โกง หรืออาชญากรรมอื0น ๆ การจดัการความสมัพนัธล์ูกคา้และผูที้0อาจเป็นลกูคา้ การบาํรุงรกัษา

และการใชร้ะบบไอที  

(2) เพื0อประโยชนท์างดา้นความปลอดภัย เช่น จัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัย ซึ0งรวมถึงขอ้มูลส่วน

บคุคลของท่านดว้ย เช่น การเขา้สถานที0ของเรา การเขา้สู่ระบบ (Log in) เขา้เว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนั 

(3) เพื0อดาํเนินการทางการตลาด และวิเคราะหข์อ้มลู (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจง้ข่าวสาร

และสิทธิประโยชน ์ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชนั โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์ไดเรก็เมล รวมถึงเพื0อ

ประโยชนใ์นการวิจยัทางการตลาด เช่น ทาํแบบสอบถาม เขา้สมัภาษณ ์

(4) เพื0อการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย 

1.3. เพื0อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่านหรือบุคคลอื0น เช่น การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน 
การควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อ 

1.4. เพื0อใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคาํสั0งของผูที้0
มีอาํนาจตามกฎหมาย 

1.5. เพื0อการปฏิบตัิหนา้ที0ในการดาํเนินภารกิจเพื0อประโยชนส์าธารณะของเรา หรือปฏิบตัิหนา้ที0ในการใชอ้าํนาจรฐัที0
ไดม้อบให ้

1.6. กรณีที0ท่านใหค้วามยินยอม  เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
(1) เพื0อใหเ้รา บริษัทในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชนผ์่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส 

แอปพลิเคชนั โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์และไดเรก็เมล 



 

 

(2) เพื0อใหเ้ราดาํเนินการจดักิจกรรมนอกจากที0กล่าวมาขา้งตน้ โดยอาจเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพิ0มเตมิ 

โดยจะแจง้ใหท้ราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป 

ทั"งนี " ท่านสามารถศกึษารายละเอียดเกี0ยวกบัความยินยอมไดใ้นขอ้ 4 

2. ข ้อมูลส่วนบุคคลท ี$เก ็บรวบรวม 
2.1. เมื0อท่านจะซื "อ หรือซื "อสินคา้ และ/หรือ บริการ  รวมทั"งการเขา้เป็นสมาชิกเว็บไซต ์แอปพลิเคชัน  เราจะเก็บ

รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี " 
(1) ขอ้มลูส่วนตวั เช่น ชื0อ นามสกลุ วนัเดือนปี สถานที0เกิด สถานภาพ ที0อยู่ ขอ้มลูตามที0ระบใุนบตัรประจาํตวั

ประชาชนและหนงัสือเดินทาง  Line ID สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนังสือเดินทาง ประวตัิการสนทนา
ในแอปพลิเคชนัต่าง ๆ เป็นตน้  

(2) ขอ้มลูการติดต่อ เช่น อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์ที0อยู่ ช่องทางติดต่อในสื0อสงัคมออนไลน ์สถานที0ทาํงาน เป็นตน้ 
(3) ขอ้มลูเกี0ยวกบังานของท่าน เช่น อาชีพ ตาํแหน่ง ประสบการณก์ารทาํงาน เป็นตน้ 
(4) ขอ้มลูเกี0ยวกบัการซื "อสินคา้ และ/หรือบรกิาร เช่น ประวตัิการซื "อสินคา้ ประวตัิการเคลมสินคา้ ขอ้รอ้งเรียน 
(5) ข้อมูลที0ท่านได้ให้ไว้แก่เมื0อท่านติดต่อเรา หรือเราดูแลให้บริการหลังการขาย การทาํวิจัย และการ

สมัภาษณ ์
2.2. เมื0อท่านเขา้ชม และ/หรือซื "อสินคา้ออนไลน ์หรือเขา้ชมเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั0น เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วน

บคุคล ดงันี " 
(1) ขอ้มลูเกี0ยวกบัการสมคัรสมาชิก (Registration) เช่น ชื0อ-นามสกลุ อีเมลล ์เบอรม์ือถือ รหสัผ่าน 
(2) ขอ้มูลเกี0ยวกับอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสที์0ท่านใช ้ เช่น IP Address และขอ้มูลที0อยู่ (Location Data) หรือ 

Other device identifier 
(3) ชนิดและเวอรช์นัของเบราเซอรที์0ท่านใช ้รวมถึงชนิดและเวอรช์นัของ plug-in ของเบราเซอร ์
(4) การตั"งค่าเขตเวลา (Time zone) 

2.3. เมื0อท่านติดต่อเรา หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เช่น ติดต่อ Contact Center การทาํ Customer Satisfaction 
กิจกรรมสิทธิประโยชนต์่าง ๆ เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล เช่น  

(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื0อ นามสกุล วันเดือนปีที0เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขสมาชิกสาํหรบัการไดร้บัสิทธิประโยชนข์องสายการบินต่างๆ (เช่น หมายเลขของ Royal 
Orchid Plus เป็นตน้ ) ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูการแพอ้าหาร เป็นตน้ 

(2) ขอ้มลูการติดต่อ เช่น ชื0อ นามสกลุ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์ที0อยู่ 
(3) ขอ้มลูเกี0ยวกบัการรว่มกิจกรรม เช่น ประวตัิการรว่มกิจกรรมในครั"งก่อน ๆ ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม 

2.4. เราอาจมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที0กฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลกาํหนด เพื0อใชง้านตามวตัถปุระสงคที์0เราแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี" เช่น 

(1) ในบางกรณี เราอาจเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษของท่าน แมว้่าสินคา้หรือบรกิารนั"นไม่ไดเ้กี0ยวข้องกับ
ขอ้มลูชนิดพิเศษโดยตรง  เช่น เราจาํเป็นตอ้งใชบ้ตัรประชาชนของท่าน ซึ0งมีขอ้มลูศาสนา เพื0อใชใ้นการ
ยืนยนัตวัตนของท่าน หรือดาํเนินการทางภาษี  

(2) ขอ้มลูสขุภาพ เช่น ขอ้มลูการแพอ้าหาร เพื0อใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  



 

 

2.5. ในกรณีที0จาํเป็น เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จาก
ท่านหรือเพื0อวตัถุประสงคอ์ื0นตามที0กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั"น ทั"งนี " เราจะใชค้วามพยายามอย่างดีที0สดุในการ
จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัที0เพียงพอเพื0อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน 
 

3. คุกกี& 
เรามีการใชค้กุกี "เพื0อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล ตามที0กาํหนดไวต้ามนโยบายการใช้คุกกี�  
 

4. การขอความยินยอมและผลกระทบท ี$เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 
4.1. ในกรณีที0เราเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที0จะถอน

ความยินยอมของท่านที0ใหไ้วก้ับเราไดต้ลอดเวลา ซึ0งการถอนความยินยอมนี"จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที0ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

4.2. หากท่านถอนความยินยอมที0ไดใ้ห้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถ
ดาํเนินการเพื0อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทั"งหมดตามที0ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี"ได ้

4.3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ ์ก่อนการใหค้วามยินยอมโปรดแจง้รายละเอียดผูใ้ชอ้าํนาจปกครองใหเ้รา
ทราบเพื0อใหเ้ราสามารถดาํเนินการขอความยินยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองดว้ย 

 
5. ระยะเวลาในการเก็บร ักษาข ้อมูลส่วนบุคคล 

5.1. เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที0จาํเป็นเพื0อให้บรรลุวัตถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วน
บคุคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนญุาตใหม้ีระยะเวลาการเกบ็รกัษาที0นานขึ "น ในกรณีที0ไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที0อาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั0วไปสงูสดุ 10 ปี) 

5.2. เราจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื0อดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบคุคลเมื0อพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บ
รกัษาหรือที0ไม่เกี0ยวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนั"น  

5.3. กรณีที0เราใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว
จนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและเราดาํเนินการตามคาํขอของท่านเสรจ็สิ "นแลว้ อย่างไรก็ดี เราจะ
ยงัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเท่าที0จาํเป็นสาํหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื0อให ้
เราสามารถตอบสนองต่อคาํขอของท่านในอนาตได ้ 
 

6. การเปิดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ ื$น  
6.1. เราเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านกบั   

(1) บริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส ์เอสซีจีเพื0อใหบ้ริการตามที0ท่านตอ้งการหรือที0ไดร้บัอนุญาตจากท่าน และ
เพื0อช่วยใหเ้ราประสานงานติดต่อสื0อสารกบับรษัิทในเครือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ 

(2) บุคคลและนิติบุคคลอื0นที0ไม่ไดเ้ป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอ ื$น ”) เพื0อบรรลุวัตถุประสงคก์ารเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามที0ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี" เช่น ผูแ้ทนจาํหน่าย

ของเรา ผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย)์ บริษัททวัรแ์ละกลุ่มเครือข่ายของทวัรท์ั"งในประเทศ และ

ต่างประเทศ ผูใ้หบ้ริการภายนอกที0ใหบ้ริการและทาํหนา้ที0ภายใตก้ารควบคุมของเรา เช่น ช่วยในการ



 

 

ประมวลผลการทาํรายการ ส่งโฆษณาสาํหรบัผลิตภัณฑแ์ละบริการของเรา หรือใหค้วามช่วยเหลือและ

บรกิารแก่ท่าน บริษัทผูใ้หบ้รกิารการเดินทางทั"งทางบก อากาศ และนํ"า  บรษิัทผูใ้หบ้รกิารเกี0ยวกบัธุรกรรม

และการเงิน (เช่น ธนาคาร บรษัิทรบัชาํระเงินแทน) ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นเทคโลยี (เช่น ระบบคลาวด ์ระบบ

บล็อคเชน บรกิารส่ง SMS บริการ data analytics) ผูใ้หบ้รกิารจดัทาํโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ บรษัิท

ประกนัผูต้รวจสอบ หน่วยงานทางดา้นกฎหมาย ที0ปรกึษา หน่วยงานของรฐั (เช่น กรมสรรพากร สาํนกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) หรือบุคคลภายนอกอื0น ๆ (ในประเทศไทยหรือที0อื0น

ใด) ที0มีความเกี0ยวข้องกับหมายเรียก คาํสั0งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกาํหนดทางกฎหมายอื0น ๆ 

ภายใตก้ฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัของประเทศไทย หรือกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัของเขตอาํนาจศาลอื0นที0

ใช้บังคับกับเรา หรือบริษัทในเครือของเรา และสถาบันการเงินอื0น ๆ เพื0อจัดการความเสี0ยง เพื0อช่วย

ตรวจจับและป้องกันการกระทาํที0ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที0อาจเกิดขึ "นรวมถึงการละเมิดอื0นๆ ต่อ

นโยบายและขอ้ตกลงของเรา รวมถึงบุคคลอื0นที0จาํเป็นเพื0อใหเ้ราสามารถดาํเนินธุรกิจและใหบ้ริการแก่

ท่าน รวมถึงดาํเนินการใด ๆ ตามวตัถปุระสงคก์ารเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามที0ระบุ

ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี" 

6.2. เราจะกาํหนดใหผู้ที้0ไดร้บัขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มลูของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวเท่าที0จาํเป็นเท่านั"น และดาํเนินการเพื0อป้องกันไม่ใหบุ้คคลอื0นใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
โดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

7. การส่งหร ือโอนข ้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
7.1. เราอาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื0นในต่างประเทศในกรณีที0จาํเป็น

เพื0อการปฏิบัติตามสัญญาซึ0งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติ
บุคคลอื0นเพื0อประโยชนข์องท่านหรือเพื0อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา หรือเพื0อ
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่านหรือบคุคลอื0น เพื0อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเป็น
การจาํเป็นเพื0อดาํเนินภารกิจเพื0อประโยชนส์าธารณะที0สาํคญั  

7.2. เราอาจเก็บขอ้มลูของท่านบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรห์รือคลาวดที์0ใหบ้รกิารโดยบคุคลอื0น และอาจใชโ้ปรแกรม
หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอื0นในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วรส์าํเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ
แพลตฟอรม์สาํเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตใหบุ้คคลที0ไม่เกี0ยวขอ้ง
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะกาํหนดใหบุ้คคลอื0นเหล่านั"นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมั0นคง
ปลอดภยัที0เหมาะสม  

7.3. ในกรณีที0มีการส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลและใชม้าตรการที0เหมาะสมเพื0อทาํใหม้ั0นใจไดว่้าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะไดร้บัการคุม้ครองและท่าน
สามารถใชสิ้ทธิที0เกี0ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดต้ามกฎหมาย รวมถึงเราจะกาํหนดใหผู้ที้0ไดร้บัขอ้มลู
มีมาตรการปกป้องขอ้มลูของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าที0จาํเป็นเท่านั"น 
และดาํเนินการเพื0อป้องกนัไม่ใหบ้คุคลอื0นใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

8. มาตรการความปลอดภัยสาํหรับข ้อมูลส่วนบุคคล 



 

 

8.1. ความปลอดภัยของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ0งสาํคญัสาํหรบัเราและเราไดน้าํมาตรฐานความปลอดภยั
ทางเทคนิคและการบริหารที0เหมาะสมมาใชเ้พื0อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลจากการสญูหาย การเขา้ถึงการใชห้รือ
การเปิดเผยโดยไม่ไดร้ับอนุญาต การใช้งานในทางที0ผิด การดัดแปลงเปลี0ยนแปลง และการทาํลายโดยใช้
เทคโนโลยีและขั"นตอนการรกัษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหสัและการจาํกดัการเขา้ถึง เพื0อใหม้ั0นใจว่าบคุคล
ที0ได้รับอนุญาตเท่านั"นที0 เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี"ได้รับการฝึกอบรมเกี0ยวกับ
ความสาํคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

8.2. เราจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยที0เหมาะสม เพื0อป้องกันการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี0ยนแปลง แกไ้ข 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที0ไม่มีสิทธิหรือหน้าที0ที0เกี0ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั"น และจะจัดใหม้ีการ
ทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื0อมีความจาํเป็นหรือเมื0อเทคโนโลยีเปลี0ยนแปลงไปเพื0อใหม้ีประสิทธิภาพในการ
รกัษาความปลอดภยัที0เหมาะสม  

9. สิทธ ิเก ี$ยวกับข ้อมูลส่วนบุคคลของท ่าน  
9.1. ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล สรุปดงันี" 

(1) ถอนความยินยอมที0ท่านไดใ้หไ้วก้บัเรา เพื0อประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
(2) ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอใหเ้ปิดเผยที0มาของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
(3) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที0อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามที0กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล

กาํหนดไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื0น 
(4) คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที0เกี0ยวกบัท่าน  
(5) ลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที0ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ 

(anonymous) 
(6) ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
(7) แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  
(8) รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที0เราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

รวมทั"งลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ทั"งนี " เราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิของท่านโดยเรว็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที0เรา
ไดร้บัคาํรอ้งขอดงักล่าว และสิทธิตามที0กล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามที0กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด 

9.2. ท่านสามารถใชสิ้ทธิตามกฎหมายไดโ้ดย คลิกท ี$น ี$ หรือไปที0 https://rb.gy/cvbdh1 
 
10. ข ้อมูลเกี$ยวกับผู้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าท ี$ค ุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล  

10.1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบ ริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริ ษัท ตามรายละเอียดที0ปรากฏใน 
เอกสารแนบท้าย นโยบายความเป็นส่วนตวันี" 

10.2. กรณีที0ท่านมีขอ้สอบถามเกี0ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล e-mail: Data.Privacy@scg.com 



 

 

กรณีที0มีการแกไ้ขเปลี0ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี" เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง

เว็บไซตนี์" ซึ0งท่านควรเขา้มาตรวจสอบความเปลี0ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นครั"งคราว โดยนโยบายความเป็น

ส่วนตวัฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัที0ประกาศ  

 

เอกสารแนบท้าย : บร ิษัทในกลุ่มและผู้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคล  

ธ ุรกิจเคมิคอลส ์

 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  
เลขที0 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กรุงเทพฯ 10800  , 0-
2586-1111 , 0-2586-5561 

 บรษัิทไทยโพลิเอททีลีน จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800 
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ0ง 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  
เลขที0 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 
21130 , 0-3868-5040-8 , 0-3891-1309 

 บรษัิทโปรเทค เอา้ทซ์อสซิ0ง จาํกดั  
เลขที0 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-
3868-2632-3 , 0-3868-2633 

 บรษัิทอาร ์ไอ แอล 1996  จาํกดั  
เลขที0 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง 21150 , 0-3893-7010 , 0-3803-5575 

 บรษัิทเท็กซพ์ลอร ์จาํกดั   
เลขที0 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ 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 แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800 
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ0ง 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 แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ 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 แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800 
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอตุสาหกรรม SIL ถ.หนองปลา
กระดี0 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 แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800 
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ0ง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง ระยอง 
21150 , 0-2586-1111 , 0-2586-5561 

 บรษัิทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรมิ์นลั จาํกดั  

สาํนกังาน: 1 ถ.ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ 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 แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ 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 แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ 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 

 
 


