นโยบายความเป็ นส่วนตัว สําหรับ พนัก งาน
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายนี % (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิ
ความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน และเพื1อให้เกิดความมั1นใจว่าพนักงานได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จดั ทํา
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีข% ึน% เพื1อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที1เกี1ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย
(รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทัง% ช่องทางออนไลน์ และ
ช่องทางอื1น ๆ ตามที1กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ดังนี %
1. วัต ถุป ระสงค์ก ารประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล
1.1 เพื1อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของพนักงานก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื1อปฏิบตั ิตามสัญญาซึ1งพนักงานเป็ น
คู่สัญญากับเรา เช่น จัดทําสัญญาจ้างงาน ข้อตกลง การปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน การปฏิบัติตามข้อบังคับ
และระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน การโยกย้ายพนักงาน
การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในองค์กรอื1น (Secondment) การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาตําแหน่งงานและค่าตอบแทน การบริหารและการดูแลเรื1องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
1.2 เพื1อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั1งของผูท้ 1ี
มี อ าํ นาจตามกฎหมาย เช่ น กฎหมายคุ้ม ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัม พันธ์ กฎหมายประกันสัง คม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ1งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ
1.3 เพื1 อ ประโยชน์โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายของเรา หรือ ของบุคคลอื1 น เช่ น การบริห ารจัด การทรัพ ยากรมนุษย์
การศึกษาวิเคราะห์และจัดสรรกําลังคน การพัฒนาพนักงาน การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการ
ด้านการประกันภัย และสวัสดิการอื1น ๆ ของพนักงาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนย์กีฬา สถานที1ออก
กําลังกาย การดําเนินการเรื1องกิจกรรมพนักงาน การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ การติดต่อภายใน การ
ติดต่อกับบุคคลภายนอก การดําเนินการต่าง ๆ ทางทะเบียน การมอบอํานาจ การจัดทําหนังสือรับรอง การ
จัดทําเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทํารายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ/หน่วยงานกํากับดูแล
การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที1ได้รบั จากพนักงาน การวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูล
เกี1ยวกับประวัติการทํางาน การติดต่อ ส่งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การจัดให้มีสิ1งอํานวยความสะดวก การรักษาความมั1นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผูใ้ ช้งาน การ
ระบุตวั ตนเพื1อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบตั ิเหตุ
และอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี1ยวกับข้อร้องเรียนและการทุจริต คดีหรือข้อพิพาทต่าง ๆ การดูแล
พนักงานหลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
1.4 เพื1อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื1น เช่น การติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
1.5 เพื1อการปฏิบตั ิหน้าที1ในการดําเนินภารกิจเพื1อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบตั ิหน้าที1ในการใช้อาํ นาจรัฐที1
ได้มอบให้
1.6 เพื1อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามความยินยอมที1พนักงานได้ให้ไว้ในแต่ละคราว
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2. ข้อ มูล ส่ว นบุค คลทีเ& ก็บ รวบรวม
2.1 ข้อมูลและเอกสารที1เกี1ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมาย
สมัครงานใบสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน
2.2 ข้อมูลในการติดต่อกับพนักงาน เช่น ชื1อ นามสกุล ที1อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
2.3 ข้อมูลเกี1ยวกับตัวของพนักงาน เช่น วันเดือนปี เกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส ความสนใจ ความคิดเห็น
2.4 ข้อมูลเกี1ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอ้ ยู่ในความดูแลของพนักงานที1มีสิทธิได้รบั สวัสดิการตามข้อบังคับและ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท เช่น ข้อมูลเกี1ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี1ยวกับบุตร ข้อมูลเกี1ยวกับบิดา
มารดา ผู้รบั ผลประโยชน์ ทั%งนี % ก่อนการให้ขอ้ มูลกับเรา ให้พนักงานแจ้งนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีใ% ห้บุคคล
ดังกล่าวทราบด้วย
2.5 รูปถ่ายและภาพเคลื1อนไหว
2.6 ข้อมูลเกี1ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื1น ๆ ของพนักงาน เช่น ระดับ
การศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึ กอบรม ผลการศึกษา ผลการ
ทดสอบ สิทธิในการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติดา้ นวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และ
ความสามารถอื1น ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที1พนักงานได้ให้แก่เรา
2.7 ข้อมูลเกี1ยวกับประสบการณ์ทาํ งานและข้อมูลเกี1ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตําแหน่งงาน รายละเอียดของ
นายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที1ได้รบั
2.8 ข้อมูลเกี1ยวกับสถานที1ท1ีสามารถปฏิบตั ิงานได้
2.9 ข้อมูลเกี1ยวกับภาระทางทหาร
2.10 ข้อมูลเกี1 ยวกับลักษณะของพนักงาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ
ความสามารถในการทํางานร่วมกับผูอ้ ื1น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ1งอาจได้มาจากการ
สังเกตและวิเคราะห์ของเราและพนักงานของเราในระหว่างการปฏิบตั ิงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
2.11 ข้อมูลที1จาํ เป็ นสําหรับการรายงานหน่วยงานที1กาํ กับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2.12 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน รายได้ ภาษี กองทุนสํารองเลีย% งชีพ บัญชีธนาคาร การกูย้ ืมเงิน
รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี การถือหลักทรัพย์ของบริษัทในเอสซีจี ชื1อบริษัทหลักทรัพย์
2.13 ข้อมูลที1เกี1ยวข้องกับการประกันสัง คม การคุม้ ครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และผลประโยชน์ท1ี
พนักงานได้รบั หรือมีสิทธิท1ีจะได้รบั ตามข้อบังคับและระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัท
2.14 บันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน การทํางานล่วงเวลา การขาดและลางาน
2.15 ข้อมูลประวัติการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งงาน การเข้าประชุม การให้ความเห็น ในการที1เป็ นกรรมการบริษัท จะมี
การเพิ1มเติมข้อมูล ประวัติกรรมการ ทะเบียนกรรมการ
2.16 ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื1อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของเราและกฎหมายที1
เกี1ยวข้อง
2.17 ข้อมูลที1รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับเรา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสํารวจ การตอบแบบประเมิน
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2.18 ข้อมูลที1พนักงานเลือกจะแบ่งปั นและเปิ ดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื1องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน
และเอกสารต่าง ๆ ของเรา
2.19 สําเนาเอกสารที1สามารถใช้เพื1อระบุตัวตนของพนักงาน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสาร
อื1น ๆ ที1ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์
2.20 รายละเอียดของผูท้ 1ีเราสามารถติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน
2.21 ข้อมูลเกี1ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี1 ความสามารถในการขับขี1ยานพาหนะ และกรณีท1ีพนักงานขับขี1
ยานพาหนะที1เราจัดหาให้ เราจะเก็บข้อมูลเกี1ยวกับพฤติกรรมการขับขี1ยานพาหนะของพนักงานด้วย
2.22 ข้อมูลอื1นที1จาํ เป็ นต่อการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลข้อมูลการถือหุน้ และความสัมพันธ์
กับคู่ธุรกิจ
2.23 ข้อมูลเกี1ยวกับอุบัติเหตุ ทั%งในกรณีท1ีพนักงานประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรืออันเนื1องมาจากการปฏิบตั ิงาน
และอุบตั ิเหตุอื1น ๆ
2.24 ข้อมูลอื1น ๆ ที1จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์และ
การบริหารงานของเรา การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ
2.25 ข้อมูลที1เกี1ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ Whistleblowing การสอบสวน การลงโทษทางวินยั
ทัง% นี% หากพนักงานปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที1ตอ้ งใช้เพื1อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื1อเข้าทําสัญญา
แก่เรา อาจทําให้การปฏิบตั ิงานตามสัญญาและสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการหรือบริการที1เราจัดไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้
อย่างสมบูรณ์
3. ข้อ มูล ส่ว นบุค คลชนิด พิเ ศษ
3.1 เราอาจมีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงานเพื1อใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ท1ีเราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี %
3.2 เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงาน ในกรณีดงั ต่อไปนี %
 ข้อมูลสุขภาพ เช่น นํา% หนัก ส่วนสูง โรคประจําตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ข้อมูลการแพ้อาหาร
ข้อมูลการแพ้ยา หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการจ่ายยา ใบเสร็จค่า
รักษาพยาบาล เพื1อการคุม้ ครองแรงงานและการจัดให้มีสวัสดิการเกี1ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับ
พนัก งาน การประเมิ น ความสามารถในการทํา งานของพนัก งาน รวมถึ ง การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที1
เกี1ยวข้องเพื1อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสุขภาพของพนักงานเพื1อการบริหารจัดการที1เหมาะสมอื1น ๆ
 ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ข้อมูลจําลองลายนิว% มือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า เพื1อใช้ในการระบุ
และยืนยันตัวตนของพนักงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเรา หรือของบุคคลอื1น
 ข้อมูลเกี1ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื1อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื1น
 ความเชื1อในลัทธิศาสนา ปรัชญา เชือ% ชาติ สัญชาติ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภาพ เพื1อประกอบการจัดให้มีสิ1งอํานวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที1เหมาะสมกับ
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พนักงาน รวมถึงเพื1อใช้ในการบริหารจัดการด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
 ข้อมูลส่ว นบุคคลชนิดพิเ ศษอื1น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้ว ยกฎหมาย เช่น เพื1อป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท1ีพนักงานไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็ น
ข้อมูลที1เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของพนักงาน เพื1อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื1อบรรลุวตั ถุประสงค์เกี1ยวกับการคุม้ ครองแรงงาน การประกันสังคม และสวัสดิการของพนักงาน
3.3 ในกรณีท1ีจาํ เป็ น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงานโดยได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากพนักงานหรือเพื1อวัตถุประสงค์อื1นตามที1กฎหมายกําหนดไว้เท่านัน% ทัง% นี % เราจะใช้ความพยายามอย่างดีท1สี ดุ
ในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที1เพียงพอเพื1อปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ
พนักงาน
3.4 ข้อมูลเกี1ยวกับประวัติอาชญากรรม ซึ1งจะเก็บจากการหลักฐานที1พนักงานนํามาแสดงหรือหรือพนักงานยินยอม
ให้ตรวจสอบจากหน่วยงานที1มีอาํ นาจหน้าที1ตามกฎหมาย โดยเราจะจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลดังกล่าว
ตามที1กฎหมายกําหนด
4. การใช้ค ุก กี/
เรามีการใช้คกุ กีเ% พื1อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที1กาํ หนดไว้ตามนโยบายการใช้คกุ กี
5. การขอความยิน ยอมและผลกระทบทีเ& ป็ นไปได้จ ากการถอนความยิน ยอม
5.1 ในกรณีท1ีเราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของพนักงาน พนักงานมีสิทธิ
ที1จะถอนความยินยอมของพนักงานที1ให้ไว้กบั เราได้ตลอดเวลา ซึ1งการถอนความยินยอมนีจ% ะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที1พนักงานได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
5.2 หากพนักงานถอนความยินยอมที1ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถ
ดําเนินการเพื1อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรือทัง% หมดตามที1ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีไ% ด้
6. ระยะเวลาในการเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่วนบุคคล
6.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในระยะเวลาที1จาํ เป็ นเพื1อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที1นานขึน% ในกรณีท1ีไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที1อาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั1วไปสูงสุด 10 ปี )
6.2 เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้ตลอดระยะเวลาที1เป็ นพนักงานของเรา เพื1อปฏิบัติตามสัญญา
และตามระยะเวลาที1จาํ เป็ นหลังจากสิน% สุดการเป็ นพนักงานของเราแล้ว
6.3 เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผูอ้ ยู่ในความดูแลของพนักงานของเราไว้ตามระยะเวลา
ที1จาํ เป็ นต่อการประมวลผลเพื1อบรรลุวัตถุประสงค์ใ นนโยบายความเป็ นส่ว นตัวนี % โดยเฉพาะอย่างยิ1งเพื1 อ
ตอบสนองต่อสิทธิของพนักงานในการได้รบั สวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท
6.4 กรณีที1เ ราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยขอความยินยอมจากพนักงาน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวจนกว่าพนักงานจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของพนักงานเสร็จสิน%
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แล้ว อย่างไรก็ดีเราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเท่าที1จาํ เป็ นสําหรับบันทึกเป็ นประวัติว่าพนักงานเคย
ยกเลิกความยินยอม เพื1อให้เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของพนักงานในอนาคตได้
6.5 เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื1อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื1อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บ
รักษาหรือที1ไม่เกี1ยวข้องหรือเกินความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน%
7. การเปิ ดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคลให้บ ุค คลอื&น
7.1 เราเปิ ดเผยและแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกับ
(1) บริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามเอกสารแนบท้าย และ
(2) บุคคลและนิติบุคคลอื1นที1ไม่ได้เป็ นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุค คลอื&น ”) เพื1อบรรลุวตั ถุประสงค์การเก็บ
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที1ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี % เช่น ผูใ้ ห้บริการ
เกี1 ย วกับ กระบวนการสรรหาและคัดเลื อ กบุค คลากร การจ้า งงาน การรัก ษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ธุรกิจ
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื1นที1จาํ เป็ นเพื1อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจและ
ให้บริการแก่พนักงาน รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามที1ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี %
7.2 เราจะกําหนดให้ผทู้ 1ีได้รบั ข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุค คลดัง กล่ า วเท่า ที1จ าํ เป็ น เท่ า นั%น และดํา เนิ น การเพื1อ ป้ อ งกันไม่ ใ ห้ใ ช้ห รื อ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุค คลโดย
ปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
8. การส่งหรือ โอนข้อ มูล ส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
8.1 เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื1นในต่างประเทศในกรณีท1ี
จําเป็ นเพื1อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ1งพนักงานเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือเป็ นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคล
หรือนิติบุคคลอื1นเพื1อประโยชน์ของพนักงานหรือเพื1อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของพนักงานก่อนเข้าทํา
สัญญา หรือเพื1อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื1น เพื1อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรือเป็ นการจําเป็ นเพื1อดําเนินภารกิจเพื1อประโยชน์สาธารณะที1สาํ คัญ
8.2 เราอาจเก็บข้อมูลของพนักงานบนคอมพิวเตอร์เซิรฟ์ เวอร์หรือคลาวด์ท1ีให้บริการโดยบุคคลอื1น และอาจใช้
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื1นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สาํ เร็จรู ปและรูปแบบของการ
ให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บคุ คลที1
ไม่เกี1ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื1นเหล่านั%นต้องมีมาตรการคุม้ ครอง
ความมั1นคงปลอดภัยที1เหมาะสม
8.3 ในกรณีที1มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคและใช้มาตรการที1เหมาะสมเพื1อทําให้ม1 นั ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะได้รบั การคุม้ ครอง
และพนัก งานสามารถใช้สิทธิ ท1ี เกี1ย วข้อ งกับข้อ มูล ส่ วนบุคคลของพนัก งานได้ต ามกฎหมาย รวมถึ ง เราจะ
กํา หนดให้ผูท้ 1ีได้รับข้อมูลมีม าตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวเท่าที1จาํ เป็ นเท่านัน% และดําเนินการเพื1อป้องกันไม่ให้บุคคลอื1นใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับ ข้อ มูล ส่วนบุค คล
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9.1 ความปลอดภัย ของข้อ มูล ส่ วนบุคคลของพนัก งานเป็ น สิ1 ง สําคัญสํา หรับ เราและเราได้น ํา มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที1เหมาะสมมาใช้เพื1อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง
การใช้หรือการเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต การใช้งานในทางที1ผิด การดัดแปลงเปลี1ยนแปลง และการทําลาย
โดยใช้เทคโนโลยีและขัน% ตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื1อให้ม1นั ใจว่า
บุคคลที1ได้รบั อนุญาตเท่านัน% ที1เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลเหล่านีไ% ด้รบั การฝึ กอบรมเกี1ยวกับ
ความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
9.2 เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที1เหมาะสม เพื1อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี1ยนแปลง แก้ไข
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ท1ีไม่มีสิทธิหรือหน้าที1ท1ีเกี1ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั%น และจะจัดให้มีการ
ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื1อมีความจําเป็ นหรือเมื1อเทคโนโลยีเปลี1ยนแปลงไปเพื1อให้มีประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยที1เหมาะสม
10. สิท ธิเ กี&ยวกับ ข้อ มูล ส่วนบุค คลของพนัก งาน
10.1 พนักงานมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี%
 ถอนความยินยอมที1พนักงานได้ให้ไว้กบั เราเพื1อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
 ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือขอให้เปิ ดเผยที1มาของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
 ส่ง หรือโอนข้อ มูลส่ว นบุคคลที1อยู่ใ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที1กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กําหนดไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื1น
 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที1เกี1ยวกับพนักงาน





ลบหรือทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็ นข้อมูลที1ไม่สามารถระบุตวั ตนของพนักงานได้
(anonymous)
ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงาน
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท1ีเราหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทัง% ลูกจ้างหรือผูร้ บั จ้างของเราหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั%งนี % เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของพนักงานโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่
วันที1เราได้รบั คําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที1กล่าวมาข้างต้น เป็ นไปตามที1กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กําหนด
10.2 พนักงานสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ผ่านทาง e-HR หรือ Employees Connect ทั%งนี % บุคคลอื1นที1เกี1ยวข้อง
โปรด คลิกทีนี หรือไปที1 https://rb.gy/cvbdh1
11. ข้อ มูล เกี&ยวกับ ผู้ค วบคุม ข้อ มูล ส่วนบุค คลและเจ้าหน้าทีค& ุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล
11.1 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
สถานที1ติดต่อ: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื1อ กรุงเทพฯ 10800
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11.2 ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบริ ษั ท ในกลุ่ ม แยกตามแต่ ล ะบริ ษั ท ตามรายละเอี ย ดที1 ป รากฏใน
เอกสารแนบท้าย นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี %
11.3 กรณีท1ีท่านมีขอ้ สอบถามเกี1ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: Data.Privacy@scg.com
กรณีที1มีการแก้ไขเปลี1ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี % เราจะประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง
เว็บไซต์นี % ซึ1งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี1ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวเป็ นครัง% คราว โดยนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทนั ทีในวันที1ประกาศ
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เอกสารแนบท้าย : บริษัท ในกลุ่ม และผู้ค วบคุม ข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ธุร กิจ เคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ1ง จํากัด
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
Norner AS
Norner Research AS
SCGN AS
Norner Verdandi AS
CO2 Technologies AS
PT TPC Indo Plastic and Chemicals

เลขที1 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-25861111 , 0-2586-5561
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ1ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0
2586 4444
0-3868-3393-7 , 0 2586 2974
0-3868-3398
260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65) 62215368 , (65) 6221-5346
เลขที1 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 03868-5040-8 , 0-3891-1309
เลขที1 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-3868-2632-3 ,
0-3868-2633
เลขที1 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21150 , 0-3893-7010 , 0-3803-5575
เลขที1 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-25864779 , 0-2586-5453
3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City,
Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam , (84) 283-911-8660 , Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8001 , (47) 35578125
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8002 , (47) 35578126
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8003 , (47) 35578127
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8004 , (47) 35578128
Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8005 , (47) 35578129
Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151
Indonesia , (6231) 395-2945 , (6231) 395-2944
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บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ1ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150
โรงงานสมุทรปราการ: 19 หมู่ 9 ถนนเทศบาลสําโรงใต้ 21 ต.บางหญ้าแพรก อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 , 0-2827-7272
0 38 925 200
02 385 9468-74 , 0-2827-7273
0 38 925 299
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800
โรงงาน: 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 02827-7272
0 38 925 200 , 0-2827-7273
0 38 925 299
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี1 ต.
หนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี 18140
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 , 0-25550888
0 36373 400
0 3889 2190 , 0-2586-2929
0 36373 412

บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
SENFI UK Limited
SENFI Swiss GmbH
บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด

0 3889 2200
สํานักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 , 03889-2190-9 , 0 3889 2200
No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong
Province, Vietnam , (84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993
100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-25864444 , c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-25864444 , 88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-38937065 , 0-3803-5381
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บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด

บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จํากัด

Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

บริษัทระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด

Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
PT Nusantara Polymer Solutions
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
Northern Binh Minh Plastics One Member Limited
Company

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ1ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 02586-1111 , 0-2586-5561
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 , 0 2586
5560
038 684 447 , 0 2586 6220
No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township,
Yangon, Myanmar , (959) 863-3988 , Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam , (84)
650-3710-993 , (84) 650-3740-065
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) 838234-730 , (84) 83-8234-725
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800
โรงงาน: 271 ถ.สุขมุ วิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 3882, 0
2586 3886
038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื1อ เขตบางซื1อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0
2586 3882, 0 2586 3886
0 3893 7000 , 0 2910 3117
0 3891 5317
Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh,
Cambodia , (855) 23-882-072 , (855) 23-885-172
Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia , (6221)
535-5678 , (6221) 536-79185
240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam , (84)
83-9690-973 , (84) 83-9606-814
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

บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด

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 , 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 03891-1321-2 , 0-3891-1381
88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 03868-5040-8 , 0-3891-1309
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