นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท เคมี แ มน จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย (ต่ อ ไปนี ้จ ะเรี ย กรวมว่ า “บริ ษั ท ”) ตระหนั ก ถึ ง
ความส าคัญ ของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ ยวข้องหรือทาธุรกรรมกับบริษัท จึ งได้จัดทานโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และ
เพื่อจัดให้มีมาตรฐาน และวิธีการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ของบริษัท โดยนโยบายฯ นีไ้ ด้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ
รักษา การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รบั
ทราบถึงนโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี ้
1. คานิยาม
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อยของ บริษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็ น บริษัท
จากัด หรือ บริษัทมหาชน จากัด โดยมีลกั ษณะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 และกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต
“เจ้ า ของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึ ง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลซึ่งบริษัท ได้มีก ารเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการของบริษัท
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
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“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและ
อาจมีความสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่ง กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน
ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ โดยมีหน้าที่และ
อานาจกากับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบตั ิอ่นื ใดที่เกี่ยวข้องกับ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
“การประมวลผล” หมายถึง การดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การ
จัดเก็บ การใช้ การเปิ ดเผย การลบหรือการทาลาย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนัน้ จะทาเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์
ของบริษัทเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู ้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบ
วิธีการของบริษัท กรณีท่ีบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะ
เข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกาหนดไว้
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และ/หรือ เพื่อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานของบริษัท หรือตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่กระทาการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
บริษัทได้ดาเนินการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล หรือ เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บคุ คลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะ
เปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ท่ีได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และการ
ให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัท
ในเครือ หรือบุคคลอื่นทัง้ ในและต่างประเทศ โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะ
ดาเนินการให้บุคคลเหล่านั้น เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ น ความลับ และไม่นาไปใช้เพื่อวั ตถุประสงค์อ่ืน
นอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กาหนดไว้
นอกจากนี ้ บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาหนด
เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีการร้อง
ขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
5. แนวทางในการดาเนินการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดให้มีมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมี ความรู ้
และตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบตั ิตามนโยบายฯ และแนวปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
บริษัทกาหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบตั ิ ตามนโยบายและกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
6.1. สิทธิในการได้รบั การแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บ การนาไปใช้
หรือการเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคล ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
6.2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ โดยบริษัท
จะแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี ้
การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้
ให้ความยินยอมไว้แล้ว
6.3. สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ ยวกับตน รวมถึงการขอให้
เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
6.4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.5. สิทธิในการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทาให้ขอ้ มูลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตนของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้
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6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคาร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีท่ี
มีกฎหมายกาหนดไว้
7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อาจท าการปรับ ปรุ งหรื อแก้ไ ขนโยบายฯ นี เ้ พื่ อให้ส อดคล้องกับ ข้อก าหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะ
ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดาเนินการเปลี่ยนแปลง
8. ช่องทางการติดต่อบริษัท
สายกลยุทธ์องค์กร
บริษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิ สคอมเพล็กซ์ ชัน้ 10-11
ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 66 (0) 2661-9734-8 โทรสาร: 66 (0) 2260-9176
อีเมล dpo@chememan.com
ทัง้ นี ้ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
- ลายเซ็น ( นายอดิศกั ดิ์ เหล่าจันทร์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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