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ประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว
(Privacy Notice)
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อไปนีจ้ ะเรียกรวมว่ำ “บริษัท”) ตระหนักและให้
ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคำรพสิทธิควำมเป็ นส่วนตัวของผูท้ ่เี กี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับ
บริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน บุคลำกร ตัวแทน และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนิ น กำรของบริ ษั ท (รวมเรี ย กว่ ำ “ท่ า น”) บริ ษั ท จึ ง ได้จัด ท ำค ำประกำศเกี่ ย วกั บ ควำมเป็ น ส่ ว นตัว
(“ประกาศ”) ฉบับ นี ข้ ึ น้ เพื่ อให้ท่ ำนในฐำนะผู้เกี่ ย วข้องหรื อท ำธุ ร กรรมกับ บริษัท ได้ท รำบรำยละเอีย ดของ
วัตถุประสงค์และรูปแบบของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่ำ “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทัง้ สิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนภำยใต้พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ทัง้ นี ้ กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ในประกำศนี ้ บริษัทดำเนินกำรในฐำนะ
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมำยควำมว่ำ บริษัทเป็ นผูม้ ีอำนำจหน้ำที่ตดั สินใจเกี่ยวกับกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำน
1. คานิยาม
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อยของ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหำชน) ไม่ว่ำจะเป็ นบริษัท
จำกัด หรือ บริษัทมหำชน จำกัด โดยมีลกั ษณะเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 และกฎหมำยลำดับรองที่เกี่ ยวข้อง และให้หมำยควำมรวมถึงกฎหมำยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ใน
อนำคต
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัท ได้มีกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ พนักงำน บุคลำกร ตัวแทน และบุคคลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของบริษัท
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
2. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำน ดังต่อไปนี ้
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ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ควำมจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำ (Contract)

ควำมจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย (Legal
Obligation)
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interest)

ควำมยินยอม (Consent)

รายละเอียด
เพื่ อให้บ ริษัท สำมำรถปฏิ บัติห น้ำที่ ตำมสัญญำ หรื อดำเนิ น กำรอันเป็ น
ควำมจำเป็ นต่อกำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัท เช่น กำรจ้ำงงำน จ้ำงทำของ
กำรทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือหรือสัญญำในรูปแบบอื่น เป็ นต้น
หำกท่ ำ นปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ คั ด ค้ำ นกำรด ำเนิ น กำร
ประมวลผลตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อำจมีผลทำให้บริษัทไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรหรือให้บริกำรตำมที่ท่ำนร้องขอได้ทงั้ หมดหรือบำงส่วน
เพื่ อให้บ ริษัทสำมำรถปฏิ บัติตำมกฎหมำยที่ควบคุม เช่ น พรบ.มหำชน
กฎหมำยแรงงำน รวมถึงกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งศำล เป็ นต้น
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท และของบุคคลอื่น ซึ่ง
ประโยชน์ดงั กล่ำวมีควำมสำคัญไม่นอ้ ยไปกว่ำสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนในข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย
อำคำรสถำนที่ของ บริษัท หรือกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ กิจกำร
ภำยในของ บริษัท เป็ นต้น
เพื่ อกำรเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผย ข้อมูล ส่วนบุคคลในกรณี ท่ีบริษัท
จำเป็ นต้องได้รบั ควำมยินยอม

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีกำรที่ชอบด้วย
กฎหมำยและเป็ นธรรม ทัง้ ในกำรเก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงหรือเก็บข้อมูลจำกแหล่งอื่นที่ดำเนินกำรประมวลผล
ตำมคำสั่งของบริษัท โดยในกำรเก็บรวบรวมนัน้ จะทำเพียงเท่ำที่จำเป็ นแก่กำรดำเนินงำนภำยใต้วตั ถุประสงค์ของ
บริษัทเท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะดำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูล รับรู ้ ให้ควำมยินยอมตำมแบบวิธีกำรของบริษัท กรณีท่ี
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้ำของข้อมูล บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลโดยชัดแจ้ง
ตำมแบบวิธีกำรของบริษัทก่อนทำกำรเก็บรวบรวม เว้นแต่กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
จะเข้ำข้อยกเว้นตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในกำร
ดำเนินงำนของบริษัท หรือตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปรับปรุ งคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิ ภำพมำกยิ่งขึน้ และหรือเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องต่อ กำร
ดำเนินงำนของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่กระทำกำรใดๆ แตกต่ำงจำกที่ระบุในวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล เว้นแต่บริษัทได้ดำเนินกำรแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ และได้รับควำม
ยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล หรือเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
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5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทอำจเก็บรวบรวมหรือได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตำมควำมจำเป็ น ได้แก่
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
5.2 ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลอ่ อ นไหว หมำยถึ ง ข้ อ มูล ที่ เ ป็ น เรื่ อ งส่ว นบุค คลโดยแท้ข องบุค คล ซึ่ ง มี ค วำม
ละเอียดอ่อนและอำจมีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็ นธรรม เช่น เชือ้ ชำติ เผ่ำพันธุ์
ควำมคิดเห็ น ทำงกำรเมื อง ควำมเชื่ อในลัท ธิ ศำสนำ หรื อปรัช ญำ พฤติก รรมทำงเพศ ประวัติ
อำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือ
ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัท จะเก็ บ รัก ษำข้อมูล ส่วนบุค คลของท่ ำนไว้ใ นระยะเวลำเท่ ำที่ ข้อ มูล นั้น ยัง มี ค วำมจ ำเป็ น ตำม
วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ำนัน้ ตำมรำยละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบำยหรือแนวปฏิบตั ิของบริษัท
หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด ทัง้ นี ้ เมื่อพ้นระยะเวลำและข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสิน้ ควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์
ดังกล่ำวแล้ว บริษัทจะทำกำรลบ ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถ
ระบุตวั ตนได้ต่อไป ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทกำหนด หรือกฎหมำยจะได้
ประกำศกำหนดหรือตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่มี ีขอ้ พิพำท กำรใช้สิทธิหรือคดีควำมอันเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษัท ขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนัน้ ต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนัน้ จะได้มีคำสั่ง
หรือคำพิพำกษำถึงที่สดุ
7. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท และกำรให้บริกำรแก่เจ้ำของข้อมูล บริษัทอำจมีควำม
จำเป็ น ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือ บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นทั้งใน
และต่ำงประเทศ โดยในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว บริษัทจะดำเนินกำรให้บคุ คลหรือนิติบคุ คลเหล่ำนัน้
ใช้และเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นควำมลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน นอกเหนือจำกขอบเขตที่
บริษัทกำหนดไว้
นอกจำกนี ้ บริษัทอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยกำหนด
เช่น กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีกำรร้อง
ขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำย
8. แนวทางในการดาเนินการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษั ท จะจัด ให้มี ม ำตรกำรด้ำ นกำรรัก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ ส อดคล้อ ง
กับ กฎหมำย ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ และแนวปฏิ บัติด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรเก็ บ รวบรวม
ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะอยู่ในรู ปแบบเอกสำร หรือในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรู ปแบบ
อื่น รวมถึงสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรูแ้ ละตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือ
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เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยพนักงำนของบริษัทต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติก ำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลตำมที่บริษัทกำหนดไว้
นอกจำกนี ้ เมื่อบริษัทมีกำรส่ง โอน หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บคุ คลที่สำม ไม่ว่ำเพื่อกำรให้บริกำร
ตำมพันธกิจ สัญญำ หรือข้อตกลงในรู ปแบบอื่น บริษัทจะกำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เหมำะสมและเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อยืนยันว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ส่ง โอน หรือเปิ ดเผยมีควำม
มั่นคงปลอดภัย
9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
บริษัทจะส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ เพื่อดำเนินกำรประมวลผลตำมธุรกรรม
ที่ได้เข้ำทำสัญญำไว้ โดยบริษัทจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สง่ หรือโอน
ไปยัง ต่ ำงประเทศที่ คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล ส่ วนบุค คลของประเทศไทยประกำศก ำหนด เว้น แต่ก รณี
ดังต่อไปนี ้
9.1 เป็ น กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยที่ ก ำหนดให้บ ริ ษั ท จ ำเป็ น ต้อ งส่ ง หรื อ โอนข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไป
ต่ำงประเทศ
9.2 ในกรณีท่ีบริษัทจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศซึ่งมีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมรำยชื่อประเทศที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองส่วนบุคคลของ
ประเทศไทยประกำศกำหนด) บริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบและขอควำมยินยอมจำกท่ำน
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูล ส่วนบุคคลสำมำรถใช้สิทธิ ตำมพระรำชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคล พ.ศ. 2562
ดังต่อไปนี ้
10.1 สิทธิ ในกำรได้รับกำรแจ้งให้ทรำบถึงรำยละเอียดในกำรเก็บรวบรวม ระยะเวลำในกำรเก็บ กำร
นำไปใช้ หรือกำรเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ
10.2 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้ โดย
บริษัท จะแจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทรำบถึ งผลกระทบจำกกำรเพิกถอนควำมยิ น ยอม
ดังกล่ำวนัน้ ทัง้ นี ้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมย่อมไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้แล้ว
10.3 สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงกำรขอให้
เปิ ดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ควำมยินยอม
10.4 สิ ท ธิ ใ นกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ อดำเนิ น กำรให้ข้อมูล ส่วนบุคคลนั้นถูก ต้อง เป็ น ปั จจุบัน
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
10.5 สิทธิในกำรลบ หรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ขอ้ มูลนั้นไม่สำมำรถระบุตัวตนของผู้เป็ น
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้
10.6 สิทธิในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
10.7 สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล
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10.8 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
10.9 สิทธิในกำรยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถขอใช้สิทธิดังกล่ำวข้ำงต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัท
ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่บริษัทกำหนด ทั้งนี ้ บริษัทอำจปฏิเสธสิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลได้ในกรณี ท่ีมีกฎหมำย
กำหนดไว้
11. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว
บริษัทอำจทำกำรปรับปรุ ง หรือแก้ไขประกำศนีอ้ ย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ดำเนินงำนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตำมกฎหมำย ขอแนะนำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพื่อรับทรำบ
ประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท
โดยในกำรท ำธุ ร กรรมภำยใต้กิ จ กรรมกำรประมวลผลนีข้ องท่ ำน ถื อเป็ น กำรรับ ทรำบข้อ ตกลงตำม
ประกำศฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับประกำศฉบับนี ้ โปรดระงับกำรทำธุรกรรมและแจ้งให้บริษัททรำบตำม
ช่องทำงที่บริษัทกำหนด
หำกท่ำนยังคงทำธุรกรรมต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนีม้ ีกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จะถือว่ำ
ท่ำนได้รบั ทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว
12. ช่องทางการติดต่อบริษัท
แจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประกำศฉบับนี ้
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหำชน)
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