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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 

  

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน และผู้สมัครฝึกงาน 
(Applicant Privacy Notice) 

 
บรษิัท เคมีแมน จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “บรษิัท”) เคำรพสิทธิควำมเป็นสว่นตัวของ

ผูส้มคัรงำน และผูส้มคัรฝึกงำน (รวมเรียกว่ำ “ท่ำน”) และเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำท่ำนไดร้บัควำมคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัท ำประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีข้ึน้ เพื่อแจง้ให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดของวตัถุประสงค์
และรูปแบบของกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “กำรประมวลผล”) รวมทัง้สิทธิต่ำง ๆ ของท่ำน
ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ดงันี ้ 

 
1. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนภำยใตฐ้ำน ดงัต่อไปนี ้
ฐานกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
รายละเอียด 

ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิ
ตำมสญัญำ (Contract) 

เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนในกำรสมคัรงำนกบับรษิัท เช่น 
กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ กำรตรวจสอบคุณสมบัติ  กำร
คัดเลือกก่อนกำรท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำน รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อตกลงกำรเข้ำฝึกงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรฝึกงำน กำรไดร้ับสิทธิ
ประโยชนต์่ำง ๆ จำกกำรฝึกงำน 
 
เพื่อให้บริษัทสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ หรือด ำเนินกำรอันเป็น
ควำมจ ำเป็นต่อกำรเขำ้ท ำสญัญำกบับรษิัท เช่น กำรจำ้งงำน เป็นตน้   
หำกท่ำนปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือคัดค้ำนกำรด ำเนินกำร
ประมวลผลตำมวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม อำจมีผลท ำใหบ้รษิัทไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรหรือใหบ้รกิำรตำมที่ท่ำนรอ้งขอไดท้ัง้หมดหรือบำงสว่น 

ควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิ
หนำ้ที่ตำมกฎหมำย (Legal 
Obligation) 

เพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบตัิตำมบทบญัญัติ
ของกฎหมำย กฎระเบียบ และค ำสั่งของผูท้ี่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
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ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interest) 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น 
วิเครำะหแ์ละจดัท ำฐำนขอ้มลู กำรบรหิำรจดักำรและปรบัปรุงกระบวนกำร
สรรหำและคดัเลือกพนกังำน กำรประเมินผลกำรฝึกงำน กำรส่งข่ำวสำรที่
เก่ียวกบัต ำแหน่งงำน กำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 
 
เพื่อป้องกันและระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือ
บุคคลอื่น เช่น กำรติดต่อในกรณีฉกุเฉิน กำรควบคมุและป้องกันโรคติดต่อ 
เป็นตน้  

ควำมยินยอม (Consent) เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคต์ำมควำมยินยอมที่ท่ำนไดใ้หไ้ว ้เช่น กำรยินยอมให้
สง่ขอ้มลูกำรสมคัรเขำ้ท ำงำน หรือกำรสมคัรเขำ้ฝึกงำนของท่ำนแก่บรษิัท 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลโดยวิธีกำรที่ชอบดว้ยกฎหมำยและเป็นธรรม ทัง้ในกำรเก็บ
ขอ้มลูจำกท่ำนโดยตรง หรือเก็บขอ้มลูจำกแหล่งอื่นที่ด  ำเนินกำรประมวลผลตำมค ำสั่งของบริษัท โดยในกำรเก็บ
รวบรวมนั้นจะท ำเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นแก่กำรด ำเนินงำนภำยใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่ำนั้น ทั้งนี ้บริษัทจะ
ด ำเนินกำรใหท้่ำน รบัรู ้ใหค้วำมยินยอมตำมแบบวิธีกำรของบริษัท กรณีที่บริษัทจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว
ของท่ำน บรษิัทจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนโดยชดัแจง้ตำมแบบวิธีกำรของบรษิัทก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม   

 
3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะท ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ
ในกำรสมคัรงำนและพิจำรณำคณุสมบตัิเพื่อกำรจำ้งงำนตำมระเบียบของบรษิัท หรือตำมวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ต่อ
ท่ำน หรือเพื่อปรบัปรุงคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ และหรือเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท    

 
4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 

บรษิัทอำจเก็บรวบรวมหรือไดม้ำซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลตำมควำมจ ำเป็น ไดแ้ก่ 

4.1  ขอ้มลูตำมที่ก ำหนดไวใ้นใบสมคัร ดงันี ้ 
4.1.1 Resume / Curriculum Vitae (CV) จดหมำยสมคัรงำน และใบสมคัรงำน  
4.1.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัตวัของท่ำน เช่น ชื่อ นำมสกลุ ชื่อเลน่ วนัเดือนปีเกิด น ำ้หนกั สว่นสงู เลขที่

บตัรประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง สญัชำติ 
4.1.3 ขอ้มลูในกำรติดต่อกบัท่ำน เชน่ ที่อยู ่ ที่อยู่ของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์ (e-mail address) 

หมำยเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูโซเชยีลมีเดีย 
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4.1.4 เง่ือนไขสถำนที่หรือพืน้ที่ในกำรปฏิบตัิงำน เช่น สำมำรถปฏิบตัิงำนต่ำงจงัหวดัไดห้รือไม ่
พืน้ที่ที่ตอ้งกำรปฏิบตัิงำน เป็นตน้ 

4.1.5 รูปถ่ำย 
4.1.6 ข้อมูลเก่ียวกับกำรศึกษำ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติอื่นๆ ของท่ำน เช่น  ประวัติ

กำรศึกษำ ประวัติกำรฝึกอบรม ผลกำรศึกษำ ผลกำรทดสอบ สิทธิในกำรท ำงำนอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย คุณสมบัติด้ำนวิชำชีพ  ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ยำนพำหนะ  
ควำมสำมำรถทำงดำ้นภำษำ เป็นตน้ หรือขอ้มลูจำกกำรอำ้งอิงที่ท่ำนไดใ้หแ้ก่บรษิัท  

4.1.7 ขอ้มลูเก่ียวกบัประสบกำรณท์ ำงำนและขอ้มลูเก่ียวกบักำรจำ้งงำนในอดีต เช่น ต ำแหน่งงำน 
รำยละเอียดของนำยจำ้ง เงินเดือนและค่ำตอบแทน สวสัดิกำรที่ไดร้บั 

4.1.8 ขอ้มลูเก่ียวกบัภำระทำงทหำร  
4.1.9 รำยละเอียดของบคุคลที่อำ้งถึง และรำยละเอียดของผูท้ี่บรษิัทสำมำรถติดต่อไดใ้นกรณี

ฉกุเฉิน 
4.2 ขอ้มลูจำกกำรท ำแบบทดสอบทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ บคุลิกภำพ จิตวิทยำ ตำมที่บรษิทัก ำหนด  
4.3 ขอ้มลูที่รวบรวมจำกท่ำน เช่น ขอ้มลูที่ท่ำนแจง้แก่บริษัทก่อนและระหว่ำงกำรสมัภำษณง์ำน ขอ้มลู

ของท่ำนจำกกำรท ำแบบสอบถำมต่ำงๆ ขอ้มลูที่ท่ำนใหไ้วใ้นกำรเขำ้รว่มกิจกรรมกบับรษิัท เป็นตน้ 
4.4 ขอ้มูลที่ท่ำนเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่ำนระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ และบริกำรต่ำงๆ ของ

บรษิัท 
4.5 เอกสำรที่สำมำรถใชเ้พื่อระบุตวัตนของท่ำน เช่น ส  ำเนำเอกสำรที่หน่วยงำนของรฐัและเอกชนออกให ้

อำทิ บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง ใบอนญุำตขบัรถ ใบแสดงผลกำรเรียน เป็นตน้  
4.6 ขอ้มลูอื่นๆ ที่จ  ำเป็นต่อกำรสรรหำและคดัเลือกพนกังำน หรือนกัศกึษำฝึกงำน กำรปฏิบตัิตำมสญัญำ

กำรฝึกงำน กำรดูแลสิทธิประโยชนส์วัสดิกำร กำรวิเครำะหแ์ละกำรบริหำรงำนของบริษัทและกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่ำงๆ  

4.7 ส ำหรบัผูฝึ้กงำน มีกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูเพิ่มเติม เช่น 
4.7.1 ขอ้มลูเก่ียวกับผูป้ระสำนงำนของมหำวิทยำลยั เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์

หรือหมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
4.7.2 บญัชีธนำคำร 
4.7.3 ลกัษณะของผูฝึ้กงำนและขอ้มูลจำกกำรฝึกงำน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทัศนคติ ควำมถนัด 

ทักษะ ภำวะควำมเป็นผู้น  ำ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ควำมฉลำดทำง
อำรมณ ์ควำมมีวินยั หรือลกัษณะอื่น ๆ รวมถึง กำรบนัทึกเวลำเขำ้ออกงำน และระยะเวลำ
ในกำรปฏิบตัิงำน เพื่อประเมินผลกำรฝึกงำน 

4.7.4 ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น แบบประเมินผลกำรฝึกงำนผูฝึ้กงำน 
4.8 กรณีที่ท่ำนไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นพนกังำน บริษัทจะมีกำรเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตำมประกำศเก่ียวกบั

ควำมเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) ของบรษิัท  

4.9 บรษิัทอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหวของท่ำน ไดแ้ก่  
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• ขอ้มลูสขุภำพ เช่น น ำ้หนกั สว่นสงู โรคประจ ำตวั ตำบอดสี ผลกำรตรวจรำ่งกำย ขอ้มลูกำรแพ้

อำหำร ขอ้มลูกำรแพย้ำ หมู่โลหิต ใบรบัรองแพทย ์ประวตัิกำรรกัษำพยำบำล เป็นตน้ 

• ขอ้มลูชีวภำพ (biometric data) เช่น ขอ้มลูจ ำลองลำยนิว้มือ ขอ้มลูภำพจ ำลองใบหนำ้ เป็นตน้ 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิอำชญำกรรม  

• ควำมเชื่อในลทัธิศำสนำ ปรชัญำ เชือ้ชำติ สญัชำติ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน  
 

5. การขอความยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล   
5.1 ในกรณีที่บรษิัทเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอำศยัควำมยินยอมของท่ำน ท่ำนมี

สิทธิที่จะถอนควำมยินยอมของท่ำนที่ใหไ้วก้ับบริษัทไดต้ลอดเวลำ ซึ่งกำรถอนควำมยินยอมนีจ้ะไม่

ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนไดใ้หค้วำม

ยินยอมไปแลว้ 

5.2 หำกท่ำนถอนควำมยินยอมที่ไดใ้หไ้วก้ับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูบำงอย่ำง อำจส่งผลให้บริษัท

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์ำงสว่นหรือทัง้หมดตำมที่ระบไุวใ้นประกำศฉบบันี ้

5.3 ในกรณีที่ท่ำนเป็นผู้กระท ำกำรแทนผู้สมัครงำน หรือผู้สมัครฝึกงำน ท่ำนรับรองว่ำท่ำนมีอ ำนำจ

กระท ำกำรแทนเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในกำรรบัทรำบประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นสว่นตวันี ้และให้

ควำมยินยอมแก่บรษิัทในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็นตำม
วัตถุประสงค ์นโยบำย หรือแนวปฏิบตัิของบริษัท หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้เมื่อพน้ระยะเวลำและขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่ำนสิน้ควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงคด์ังกล่ำวแลว้ บริษัทจะท ำกำรลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลู
ส่วนบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถระบุตัวตนไดต้่อไป ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลที่
บริษัทก ำหนด หรือกฎหมำยจะไดป้ระกำศก ำหนด หรือตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีขอ้พิพำท กำร
ใชส้ิทธิ หรือคดีควำมอนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน บรษิัทขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูนัน้ต่อไป
จนกว่ำขอ้พิพำทนัน้จะไดม้ีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำถึงที่สดุ 

 
7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคล หรือนิติบคุคลอื่นทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมที่ไดร้ะบใุนประกำศฉบบันี ้ 

 
8. แนวทางในการด าเนินการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะจัดใหม้ีมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคลอ้งกับ
กฎหมำย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบตัิดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  
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นอกจำกนี ้เมื่อบริษัทมีกำรส่ง โอน  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สำม บริษัทจะก ำหนด
มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมำะสมและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อยืนยนัว่ำขอ้มลู
สว่นบคุคลที่บรษิัทสง่ โอน หรือเปิดเผยมีควำมมั่นคงปลอดภยั ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบำยและแนวปฏิบตัิดำ้นควำม
มั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศ (Information Security Policy) ของบรษิัท 
 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ดงัต่อไปนี ้

9.1 สิทธิในกำรไดร้ับกำรแจ้งใหท้รำบถึงรำยละเอียดในกำรเก็บรวบรวม ระยะเวลำในกำรเก็บ กำร
น ำไปใช ้หรือกำรเผยแพรข่อ้มลูสว่นบคุคลใหเ้จำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทรำบ 

9.2 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไว ้โดย
บริษัทจะแจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทรำบถึงผลกระทบจำกกำรเพิกถอนควำมยินยอม
ดงักลำ่วนัน้ ทัง้นี ้กำรเพิกถอนควำมยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไวแ้ลว้ 

9.3 สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลและขอท ำส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน รวมถึงกำรขอให้
เปิดเผยกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม 

9.4 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อด ำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

9.5 สิทธิในกำรลบ หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรือท ำใหข้้อมูลนั้นไม่สำมำรถระบุตัวตนของผูเ้ป็น
เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ได ้

9.6 สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
9.7 สิทธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 
9.8 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
9.9 สิทธิในกำรยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

 
ท่ำนสำมำรถขอใชส้ิทธิดังกล่ำวขำ้งตน้ได ้โดยยื่นค ำรอ้งขอใชส้ิทธิต่อบริษัทผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่

บรษิัทก ำหนด ทัง้นี ้บรษิัทอำจปฏิเสธสิทธิของท่ำนไดใ้นกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดไว ้
 

10. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 

บริษัทอำจท ำกำรปรบัปรุง หรือแกไ้ขประกำศนีต้ำมที่เห็นสมควร และจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบผ่ำน
วิธีกำรที่เหมำะสมตำมแบบของบริษัท โดยมีวนัที่ของประกำศก ำกับอยู่ตอนทำ้ย  อย่ำงไรก็ดี บริษัทขอแนะน ำให้
ท่ำนโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทรำบประกำศฉบบัลำ่สดุในเว็บไซตข์องบรษิัท   

กำรใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ถือเป็นกำรรบัทรำบขอ้ตกลงตำมประกำศ
ฉบบันี ้ทัง้นี ้หำกท่ำนไม่เห็นดว้ยกบัประกำศฉบบันี ้โปรดระงบักำรใหข้อ้มลูแก่บรษิัท และ/หรือ แจง้ใหบ้รษิัททรำบ
ตำมช่องทำงที่บรษิัทก ำหนด  
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11. 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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