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CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เคมีแมน จ ำกดั (มหำชน) 

10th-11th Floor, Lake Rajada Office Complex 2 

195/11-12 Rajadapisek Road, Klongtoey 

Bangkok 10110 THAILAND 

Tel :  (662) 661-9734-8 

Fax : (662) 260-9176 

http://www.chememan.com 

ประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) 

 
บริษัท เคมีแมน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมว่ำ “บริษัท”) ตระหนักและให้

ควำมส ำคญักบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และเคำรพสิทธิควำมเป็นสว่นตวัของผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือท ำธุรกรรมกับ
บริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียง ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ พนกังำน บุคลำกร ตวัแทน และบุคคลใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรด ำเนินกำรของบริษัท (รวมเรียกว่ำ “ท่าน”) บริษัทจึงได้จัดท ำค ำประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัว 
(“ประกาศ”) ฉบับนีข้ึน้ เพื่อให้ท่ำนในฐำนะผู้เก่ียวข้องหรือท ำธุรกรรมกับบริษัท  ได้ทรำบรำยละเอียดของ
วตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “การประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบคุคล 
รวมทัง้สิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนภำยใตพ้ระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

ทัง้นี ้กำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมวตัถปุระสงคใ์นประกำศนี ้บรษิัทด ำเนินกำรในฐำนะ
ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมำยควำมว่ำ บริษัทเป็นผูม้ีอ ำนำจหนำ้ที่ตดัสินใจเก่ียวกับกำร
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำน 

1. ค านิยาม 

“บริษัทย่อย” หมำยถึง บรษิัทในเครือ หรือบรษิัทย่อยของ บรษิัท เคมีแมน จ ำกดั (มหำชน) ไม่ว่ำจะเป็นบรษิัท
จ ำกดั หรือ บรษิัทมหำชน จ ำกดั โดยมีลกัษณะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์
“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 
2562 และกฎหมำยล ำดับรองที่เก่ียวข้อง และใหห้มำยควำมรวมถึงกฎหมำยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ใน
อนำคต 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งบริษัทไดม้ีกำรเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียง ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ พนักงำน บุคลำกร ตัวแทน และบุคคลใดๆ  ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของบรษิัท 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ  
 

2. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนภำยใตฐ้ำน ดงัต่อไปนี ้
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ฐานกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
รายละเอียด 

ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิ
ตำมสญัญำ (Contract) 

เพื่อให้บริษัทสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ หรือด ำเนินกำรอันเป็น
ควำมจ ำเป็นต่อกำรเขำ้ท ำสญัญำกับบริษัท เช่น กำรจำ้งงำน จำ้งท ำของ 
กำรท ำบนัทกึขอ้ตกลงควำมรว่มมือหรือสญัญำในรูปแบบอื่น เป็นตน้   
 
หำกท่ำนปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ  คัดค้ำนกำรด ำเนินกำร
ประมวลผลตำมวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม อำจมีผลท ำใหบ้รษิัทไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรหรือใหบ้รกิำรตำมที่ท่ำนรอ้งขอไดท้ัง้หมดหรือบำงสว่น 

ควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิ
หนำ้ที่ตำมกฎหมำย (Legal 
Obligation) 

เพื่อให้บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ควบคุม เช่น พรบ.มหำชน 
กฎหมำยแรงงำน รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งศำล เป็นตน้ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interest) 

เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิัท และของบคุคลอื่น ซึ่ง
ประโยชนด์งักลำ่วมีควำมส ำคญัไม่นอ้ยไปกว่ำสิทธิขัน้พืน้ฐำนในขอ้มลู
สว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยั
อำคำรสถำนที่ของ บรษิัท หรือกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่กิจกำร
ภำยในของ บรษิัท เป็นตน้ 

ควำมยินยอม (Consent) เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัท
จ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมยินยอม 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค ์ขอบเขต และใช้วิธีกำรที่ชอบดว้ย
กฎหมำยและเป็นธรรม ทัง้ในกำรเก็บขอ้มลูจำกท่ำนโดยตรงหรือเก็บขอ้มลูจำกแหล่งอื่นที่ด  ำเนินกำรประมวลผล
ตำมค ำสั่งของบรษิัท โดยในกำรเก็บรวบรวมนัน้ จะท ำเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นแก่กำรด ำเนินงำนภำยใตว้ตัถปุระสงคข์อง
บริษัทเท่ำนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรใหเ้จำ้ของขอ้มลู รบัรู ้ใหค้วำมยินยอมตำมแบบวิธีกำรของบริษัท กรณีที่
บริษัทจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหวของเจำ้ของขอ้มลู บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูโดยชดัแจง้
ตำมแบบวิธีกำรของบริษัทก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม เวน้แต่กำรเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว
จะเขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมพระรำชบญัญัติขอ้มลูสว่นบคุคล หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

 
4. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะท ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้ำของขอ้มูล เพื่อประโยชนใ์นกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท หรือตำมวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปรบัปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ และหรือเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะไม่กระท ำกำรใดๆ แตกต่ำงจำกที่ระบุในวัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล เวน้แต่บริษัทไดด้ ำเนินกำรแจ้งวัตถุประสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ และไดร้ับควำม
ยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู หรือเป็นกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติขอ้มลูสว่นบคุคล หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 

บรษิัทอำจเก็บรวบรวมหรือไดม้ำซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลตำมควำมจ ำเป็น ไดแ้ก่  
5.1 ขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรง

หรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 
5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมำยถึง ข้อมูลที่ เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล ซึ่งมีควำม

ละเอียดอ่อนและอำจมีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชำติ เผ่ำพันธุ์ 
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำ หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติ
อำชญำกรรม ขอ้มลูสขุภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ หรือ
ขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้ 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็นตำม
วตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูเท่ำนัน้ ตำมรำยละเอียดที่ไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยหรือแนวปฏิบตัิของบริษัท 
หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้เม่ือพน้ระยะเวลำและขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนสิน้ควำมจ ำเป็นตำมวตัถปุระสงค์
ดงักลำ่วแลว้ บรษิัทจะท ำกำรลบ ท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน หรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไม่สำมำรถ
ระบตุวัตนไดต้่อไป ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคล ที่บรษิัทก ำหนด หรือกฎหมำยจะได้
ประกำศก ำหนดหรือตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีขอ้พิพำท กำรใชส้ิทธิหรือคดีควำมอนัเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษัท ขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรกัษำขอ้มูลนัน้ต่อไปจนกว่ำขอ้พิพำทนัน้จะไดม้ีค ำสั่ง
หรือค ำพิพำกษำถึงที่สดุ 

 
7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรใหบ้ริกำรแก่เจำ้ของขอ้มลู บริษัทอำจมีควำม
จ ำเป็น  ในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลใหแ้ก่บริษัทในเครือ บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นทั้งใน      
และต่ำงประเทศ โดยในกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่ว  บรษิัทจะด ำเนินกำรใหบ้คุคลหรือนิติบคุคลเหลำ่นัน้      
ใชแ้ละเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลบั และไม่น ำไปใชเ้พื่อวัตถุประสงคอ์ื่น  นอกเหนือจำกขอบเขตที่
บรษิัทก ำหนดไว ้

นอกจำกนี ้บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลู ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด 
เช่น กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครฐั หน่วยงำนก ำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีกำรรอ้ง
ขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย  

 
8. แนวทางในการด าเนินการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะจัดให้มีมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้อง             
กับกฎหมำย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   ในกำรเก็บรวบรวม           
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบเอกสำร  หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือรูปแบบ        
อื่น รวมถึงสนบัสนนุ และสง่เสรมิใหพ้นกังำนมีควำมรูแ้ละตระหนกัถึงหนำ้ที่ควำมรบัผิดในกำรเก็บรวบรวม ใชห้รือ  
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เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยพนักงำนของบริษัทตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรคุ้มครองข้อมูล      
สว่นบคุคลตำมที่บรษิัทก ำหนดไว ้ 

นอกจำกนี ้เมื่อบริษัทมีกำรส่ง โอน หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลแก่บคุคลที่สำม ไม่ว่ำเพื่อกำรใหบ้ริกำร
ตำมพนัธกิจ สญัญำ หรือขอ้ตกลงในรูปแบบอื่น บริษัทจะก ำหนดมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคล
ที่เหมำะสมและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อยืนยนัว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลที่บรษิัทส่ง โอน หรือเปิดเผยมีควำม
มั่นคงปลอดภยั 

 
9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

บรษิัทจะสง่ หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ เพื่อด ำเนินกำรประมวลผลตำมธุรกรรม
ที่ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำไว ้โดยบริษัทจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑก์ำรใหค้วำมคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่สง่  หรือโอน
ไปยังต่ำงประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยประกำศก ำหนด เว้นแต่กรณี
ดงัต่อไปนี ้

9.1 เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้บริษัทจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป
ต่ำงประเทศ  

9.2 ในกรณีที่บรษิัทจะตอ้งสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปต่ำงประเทศซึ่งมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลที่ไม่เพียงพอ (ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยชื่อประเทศที่คณะกรรมกำรคุม้ครองส่วนบุคคลของ
ประเทศไทยประกำศก ำหนด) บรษิัทจะแจง้ใหท้่ำนทรำบและขอควำมยินยอมจำกท่ำน 

 
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ดงัต่อไปนี ้

10.1 สิทธิในกำรไดร้ับกำรแจ้งใหท้รำบถึงรำยละเอียดในกำรเก็บรวบรวม ระยะเวลำในกำรเก็บ กำร
น ำไปใช ้หรือกำรเผยแพรข่อ้มลูสว่นบคุคลใหเ้จำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทรำบ 

10.2 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไว ้โดย
บริษัทจะแจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใหท้รำบถึงผลกระทบจำกกำรเพิกถอนควำมยินยอม
ดงักลำ่วนัน้ ทัง้นี ้กำรเพิกถอนควำมยินยอมย่อมไม่สง่ผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไวแ้ลว้ 

10.3 สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลและขอท ำส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตน รวมถึงกำรขอให้
เปิดเผยกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม 

10.4 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อด ำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

10.5 สิทธิในกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำใหข้อ้มูลนั้นไม่สำมำรถระบุตัวตนของผู้เป็น
เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ได ้

10.6 สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
10.7 สิทธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 
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10.8 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
10.9 สิทธิในกำรยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถขอใชส้ิทธิดังกล่ำวขำ้งตน้ได ้โดยยื่นค ำรอ้งขอใชส้ิทธิต่อบริษัท  
ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่บริษัทก ำหนด ทั้งนี ้ บริษัทอำจปฏิเสธสิทธิของเจ้ำของข้อมูลไดใ้นกรณีที่มีกฎหมำย
ก ำหนดไว ้

 
11. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 

บริษัทอำจท ำกำรปรบัปรุง หรือแก้ไขประกำศนีอ้ย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย ขอแนะน ำใหท้่ำนโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทรำบ
ประกำศฉบบัใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแก่บรษิัท 

โดยในกำรท ำธุรกรรมภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนีข้องท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบข้อตกลงตำม
ประกำศฉบบันี ้ทัง้นี ้หำกท่ำนไม่เห็นดว้ยกบัประกำศฉบบันี ้โปรดระงบักำรท ำธุรกรรมและแจง้ใหบ้ริษัททรำบตำม
ช่องทำงที่บรษิัทก ำหนด  

หำกท่ำนยงัคงท ำธุรกรรมต่อไปภำยหลงัจำกที่ประกำศนีม้ีกำรประกำศในเว็บไซตข์องบรษิัทแลว้ จะถือว่ำ
ท่ำนไดร้บัทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วแลว้ 

 
12. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

แจง้ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัประกำศฉบบันี ้
บรษิัท เคมีแมน จ ำกดั (มหำชน) 
195/11-12 อำคำรเลครชัดำออฟฟิสคอมเพล็กซ ์ชัน้ 10-11 
ถ. รชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2661-9734-8 
อีเมล privacy@chememan.com 
 
ประกำศนีม้ีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มิถนุำยน 2565  
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