นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ คู่ธ ุร กิจ และผู้เ กียวข้อ ง
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายนี # (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิ
ความเป็ นส่วนตัวของคู่ธุรกิจซึ0งเป็ นบุคคลธรรมดา กรรมการของคู่ธุรกิจที0เป็ นนิติบุคคล รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานและพนักงาน
ของคู่ธุรกิจ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื0อให้เกิดความมั0นใจว่าท่านได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํา
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีข# ึน# เพื0อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที0เกี0ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย
(รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทําลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั#งช่องทางออนไลน์ และ
ช่องทางอื0น ๆ ตามที0กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ดังนี #
1. วัต ถุป ระสงค์ก ารประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล
1.1 เพื0อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของคู่ธุรกิจก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื0อปฏิบัติตามสัญญาซึ0งคู่ธุรกิจเป็ น
คู่สญ
ั ญากับเอสซีจี
1.2 เพื0อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื0น
(1) เพื0อประโยชน์ในการดําเนินการตามสัญญาสัญญาระหว่างคู่ธุรกิจกับเรา และเราประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเพื0อการจัดซือ# จัดจ้าง ตรวจรับ ชําระค่าสินค้าและบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์
ตรวจสอบและประเมินการทํางานตามข้อตกลงที0กาํ หนดไว้ในใบสั0งซือ# หรือสัญญาหรือเอกสารอื0น ๆ ที0
เกี0ยวข้องกับกระบวนการจัดซือ# จัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ท่าน
(2) เพื0อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น เพื0อการบริหารจัดการภายในของเรา การจัดการ การ
พัฒนา และการดําเนินการใด ๆ เพื0อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ ซึ0งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนา
สิ นค้า และ/หรือ บริก าร (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเ คชัน) การวิ จัย เช่ น ทํา แบบสอบถาม เข้า
สัมภาษณ์ การตรวจสอบและป้อ งกันการฉ้อโกง หรือ อาชญากรรมอื0น ๆ และการบํารุ งรักษาระบบ
สารสนเทศ
(3) เพื0อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ0งรวมถึงระบบไอที
สารสนเทศ เช่น การเข้าสถานที0ของเรา การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
(4) เพื0อการแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทาง หนังสือ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย
โทรศัพท์ และไดเร็กเมล
(5) เพื0อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
1.3 เพื0อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่า งกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื0น เช่น การติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
1.4 เพื0อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั0งของผู้
ที0มีอาํ นาจตามกฎหมาย
1.5 เพื0อการปฏิบตั ิหน้าที0ในการดําเนินภารกิจเพื0อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบตั ิหน้าที0ในการใช้อาํ นาจรัฐ
ที0ได้มอบให้
1.6 กรณีท0ีท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์กาํ หนดไว้ในแต่ละความ
ยินยอม ดังนี #
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(1) เพื0อให้เราดําเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที0กล่าวมาข้างต้น โดยเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพิ0มเติมซึ0งเราจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็ นคราว ๆ ไป
ทัง# นี # ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี0ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4
2. ข้อ มูล ส่ว นบุค คลทีเก็บ รวบรวม
2.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื0อคู่ธุรกิจติดต่อ ขายสินค้า หรือให้บริการใด ๆ แก่เรา เช่น
(1) ข้อมูลนามบัตร เช่น ชื0อนามสกุล ตําแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
(2) ข้อมูลที0ใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื0อนามสกุล เลขที0และข้อมูลบนบัตรประชาชน รูปถ่าย และข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ ที0ใช้ในการระบุตวั ตน
(3) ข้อมูลเกี0ยวกับการปฏิบตั ิงานของท่าน เช่น ข้อมูลประวัติและการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลเกี0ยวกับการจ้างงาน
และข้อมูลเพื0อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของท่าน รวมทัง# ข้อมูลบัญชีและการเงินเช่น ค่าตอบแทน หมายเลขบัญชีธนาคาร
2.2 เมื0อท่านเข้ามาในบริเวณพืน# ที0ของเรา เราอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ทัง# นี # เราไม่ได้เก็บ
ข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด และเราจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ในบริเวณพืน# ที0ของเรา
2.3 เมื0อท่านติดต่อเราหรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี #
(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื0อ นามสกุล วันเดือนปี ท0ีเกิด รู ปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี0
หมายเลขหนังสือเดินทาง
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที0อยู่ หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย
(3) ข้อมูลเกี0ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครัง# ก่อน ๆ
2.4 เราอาจมีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที0กฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เพื0อใช้งานตามวัตถุประสงค์ท0ีเราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี # เช่น
(1) เมื0อเราจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื0อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของเรา เช่น ข้อมูลชีวภาพ
(เช่น ข้อมูลใบหน้าสําหรับใช้ในการทํา facial recognition หรือลายนิว# มือ) เพื0อใช้ในการระบุตวั ตน
(2) ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เช่น เราอาจจําเป็ นต้องใช้บตั รประชาชนซึ0งมีขอ้ มูล
ศาสนาของท่านเพื0อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านหรือดําเนินการทางภาษี
(3) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื0อใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ในกรณีท0ีจาํ เป็ น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
ท่านหรือเพื0อวัตถุประสงค์อื0นตามที0กฎหมายกําหนดไว้เท่านัน# ทัง# นี # เราจะใช้ความพยายามอย่างดีท0ีสดุ ในการ
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที0เพียงพอเพื0อปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
3. การใช้ค ุก กีเรามีการใช้คกุ กีเ# พื0อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที0กาํ หนดไว้ตามนโยบายการใช้คกุ กี
4. การขอความยิน ยอมและผลกระทบทีเป็ นไปได้จ ากการถอนความยิน ยอม
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4.1 ในกรณีท0ีเราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท0ีจะถอน
ความยินยอมของท่านที0ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ0งการถอนความยินยอมนีจ# ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที0ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
4.2 หากท่ านถอนความยิน ยอมที0ไ ด้ใ ห้ไ ว้กับ เราหรื อปฏิ เ สธไม่ให้ข้อ มูล บางอย่าง อาจส่ งผลให้เราไม่สามารถ
ดําเนินการเพื0อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรือทัง# หมดตามที0ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีไ# ด้
5. ระยะเวลาในการเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่วนบุคคล
5.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที0จาํ เป็ นเพื0อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูล ส่วน
บุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที0นานขึน# ในกรณีท0ีไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที0อาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั0วไปสูงสุด 10 ปี )
5.2 กรณีกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เราจะเก็บข้อมูล
(1) ในสถานการณ์ปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 30 วัน
(2) ในกรณีจาํ เป็ น เช่น กรณีท0ีจาํ เป็ นต้องใช้เป็ นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดี หรือ
กรณีท0ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไว้เกินกว่า 30 วันและบริษัท
จะดําเนินการลบข้ออมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัยเมื0อเสร็จสิน# วัตถุประสงค์นนั# ๆ แล้ว
5.3 เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื0อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื0อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บ
รักษาหรือที0ไม่เกี0ยวข้องหรือเกินความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน# เราจัดให้
มีระบบการตรวจสอบเพื0อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื0อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
หรือที0ไม่เกี0ยวข้องหรือเกินความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน#
5.4 กรณีท0ีเราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
จนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสิน# แล้ว อย่างไรก็ดี เราจะ
ยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที0จาํ เป็ นสําหรับบันทึกเป็ นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื0อให้
เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาคตได้
6. การเปิ ดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคลให้บ ุค คลอืน
6.1 เราเปิ ดเผยและแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
(1) บริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้าย และ
(2) บุคคลและนิติบุคคลอื0นที0ไม่ได้เป็ นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุค คลอืน”) เพื0อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บ
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที0ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี # เช่น ผูแ้ ทนจําหน่าย
ผูใ้ ห้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย)์ ผูใ้ ห้บริการเกี0ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับ
ชําระเงินแทน) ผูใ้ ห้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่งเอสเอ็มเอส)
บริการ data analytics) ผู้ใ ห้บริการจัดทําโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที0
ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน) และบุคคลอื0นที0จาํ เป็ นเพื0อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดําเนินการใด ๆ
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ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที0ระบุไว้ในนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวนี#
6.2 เราจะกําหนดให้ผูท้ 0ีได้รบั ข้อมูลจากเรามีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที0จาํ เป็ นเท่านั#น และดําเนินการเพื0อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
7. การส่งหรือ โอนข้อ มูล ส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
7.1 เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื0นในต่างประเทศในกรณีท0ีจาํ เป็ น
เพื0อการปฏิบัติตามสัญญาซึ0งท่านเป็ นคู่สัญญา หรือเป็ นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติ
บุคคลอื0นเพื0อประโยชน์ของท่านหรือเพื0อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพื0อ
ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื0น เพื0อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือเป็ น
การจําเป็ นเพื0อดําเนินภารกิจเพื0อประโยชน์สาธารณะที0สาํ คัญ
7.2 เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิรฟ์ เวอร์หรือคลาวด์ท0ีให้บริการโดยบุคคลอื0น และอาจใช้โปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื0นในรู ปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สาํ เร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ
แพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที0ไม่เกี0ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื0นเหล่านั#นต้องมีมาตรการคุม้ ครองความมั0นคง
ปลอดภัยที0เหมาะสม
7.3 ในกรณีที0มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคและใช้มาตรการที0เหมาะสมเพื0อทําให้ม0 ันใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั การคุม้ ครองและท่าน
สามารถใช้สิทธิท0ีเกี0ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกําหนดให้ผทู้ 0ีได้รบั ข้อมูล
มีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที0จาํ เป็ นเท่านัน#
และดําเนินการเพื0อป้องกันไม่ให้บคุ คลอื0นใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับ ข้อ มูล ส่วนบุค คล
8.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นสิ0งสําคัญสําหรับเราและเราได้นาํ มาตรฐานความปลอดภัย
ทางเทคนิคและการบริหารที0เหมาะสมมาใช้เพื0อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือ
การเปิ ดเผยโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต การใช้ง านในทางที0ผิด การดัดแปลงเปลี0ยนแปลง และการทํา ลายโดยใช้
เทคโนโลยีและขัน# ตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื0อให้ม0นั ใจว่าบุคคล
ที0 ไ ด้รับ อนุญ าตเท่ า นั#น ที0 เ ข้า ถึ ง ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นและบุ ค คลเหล่ า นี#ไ ด้รับ การฝึ ก อบรมเกี0 ย วกั บ
ความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
8.2 เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที0เหมาะสม เพื0อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี0ยนแปลง แก้ไข
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ท0ีไม่มีสิทธิหรือหน้าที0ท0ีเกี0ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั#น และจะจัดให้มีการ
ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื0อมีความจําเป็ นหรือเมื0อเทคโนโลยีเปลี0ยนแปลงไปเพื0อให้มีประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยที0เหมาะสม
9. สิท ธิเ กียวกับ ข้อ มูล ส่วนบุค คลของท่าน
9.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี #
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(1) ถอนความยินยอมที0ท่านได้ให้ไว้กบั เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิ ดเผยที0มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(3) ส่ง หรือโอนข้อ มูลส่ว นบุคคลที0อยู่ใ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที0กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กําหนดไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื0น
(4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที0เกี0ยวกับท่าน
(5) ลบหรื อ ทํา ลาย หรื อ ทํา ให้ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่ า นเป็ น ข้อ มูล ที0 ไ ม่ ส ามารถระบุตัว ตนของท่ า นได้
(anonymization)
(6) ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
(7) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถกู ต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8) ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท0ีเราหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทัง# ลูกจ้างหรือผูร้ บั จ้างของเราหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง# นี # เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วนั ที0เรา
ได้รบั คําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที0กล่าวมาข้างต้นเป็ นไปตามที0กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
9.2 ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย โดย คลิกทีนี หรือไปที0 หรือไปที0 https://rb.gy/cvbdh1
10. ข้อ มูล เกียวกับ ผู้ค วบคุม ข้อ มูล ส่วนบุค คลและเจ้าหน้าทีคุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล
10.1 ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบริ ษั ท ในกลุ่ ม แยกตามแต่ ล ะบริ ษั ท ตามรายละเอี ย ดที0 ป รากฏใน
เอกสารแนบท้าย นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี #
10.2 กรณีท0ีท่านมีขอ้ สอบถามเกี0ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: Data.Privacy@scg.com
กรณีที0มีการแก้ไขเปลี0ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี # เราจะประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง
เว็บไซต์นี # ซึ0งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี0ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวเป็ นครัง# คราว โดยนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทนั ทีในวันที0ประกาศ
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เอกสารแนบท้าย : บริษัท ในกลุ่ม และผู้ค วบคุม ข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ธุร กิจ เคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

เลขที0 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-1111 , 0-2586-5561

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ0ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 4444
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
0-3868-3393-7 , 0 2586 2974
0-3868-3398
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. 260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65) 6221-5368 , (65) 6221Ltd.
5346
เลขที0 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3868-5040-8 , 0บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
3891-1309
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ0ง จํากัด
เลขที0 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-3868-2632-3 , 0-3868-2633
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด

เลขที0 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 , 0-3893-7010 ,
0-3803-5575

บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด

เลขที0 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย 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

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
(มหาชน)

บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด

Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 Indonesia , (6231) 3952945 , (6231) 395-2944
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ0ง 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 แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงาน: 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-2827-7272
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บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
SENFI UK Limited

0 38 925 200 , 0-2827-7273
0 38 925 299
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี0 ต.หนองปลิง อ.หนอง
แค สระบุรี 18140
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 , 0-2555-0888
0 36373 400
0 3889 2190 , 0-2586-2929
0 36373 412
0 3889 2200
สํานักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 , 0-3889-2190-9 , 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 , 0-2586-4444 , -

SENFI Swiss GmbH

c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-4444 , 88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-7065 , 0-3803บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด
5381
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ0ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-2586-1111 , 0-25865561
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จํากัด 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 ,
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
(959) 863-3988 , Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam , (84) 650-3710-993 , (84)
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
650-3740-065
Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Street,
TPC Vina Plastic and Chemicals
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Corporation Ltd.
Factory: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam , (84) 83-8234-730 , (84) 838234-725
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800
บริษัทระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
โรงงาน: 271 ถ.สุขมุ วิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 3882, 0 2586 3886
7

038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309
สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อ เขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 3882, 0 2586
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด
3886
0 3893 7000 , 0 2910 3117
0 3891 5317
Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia , (855)
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
23-882-072 , (855) 23-885-172
Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
PT Nusantara Polymer Solutions
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 ,
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
(84) 83-9606-814
Northern Binh Minh Plastics One
D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung Yen province , (84)
Member Limited Company
221-3967-868 , (84) 221-3967-869
JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11
PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
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 , 0-3891-1321-2 , 0-3891บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
1381
88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3868-5040-8 , 0-3891บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด
1309

8

