นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy)
ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัส ทรี้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ต่อจากนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ” ตระหนักถึง
ความสําคัญและหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 โ ดยให้ความสําคัญในการเคารพสิ ทธิ ความ
เป็ นส่ วนตัว และมุ่งมัน่ เป็ นอย่างยิ่งที่ จะคุม้ ครองข้อ มูล ส่ วนบุคคลของทุก ท่ านให้มีความปลอดภัย จึ งได้จดั ทํานโ ยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลขึ้น โ ดยนโ ยบายนี้ ไ ด้อธิ บายถึงวิธีการที่บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การ
จัดเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิ ทธิ ต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายใน
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ฯ จึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโ ยบายคุ ม้ ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลฉบับ นี้ ให้ใ ช้ก ับ ข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลของลู ก ค้า คู่คา้ คู่สัญญา ผูถ้ ื อ หุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร
พนักงานและบุคลากรของบริ ษทั ตลอดจนบุคคลผูต้ ิดต่อทําธุรกรรมใดๆกับบริ ษทั
2. คํานิยาม
2.1. “ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทําให้ส ามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่
ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2.2. “ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่ ม
เสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อ
ข้อมูลอื่นใด ซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศ
กําหนด
2.3. “การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย การลบ หรื อการทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล
2.4. “เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลสามารถระบุ
ตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
2.5. “ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งมีอาํ นาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล

2.6. “คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ไ ด้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอํานาจกํากับ
ดูแ ล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้อปฏิบตั ิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.7 บุคคลภายนอก หรื อ บริ ษทั ภายนอก (Third parties)” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลนอกเหนือจากเจ้าของ ข้อมูล ผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผูป้ ระมวลข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รบั จ้างให้ประมวลข้อมูลในนาม บริษัท เชาว์ สตีล
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
2.8 ประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice) หมายถึง การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง วัตถุประสงค์วิธีการ
รวบรวม ประมวล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
2.9 คุกกี้ (Cookie) หมายถึง ไฟล์เป็ นเอกลักษณ์ซงสร้
ึ างโดยเว็บไซต์และจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ สือสารของ
ผูใ้ ช้งานซึงจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งาน และการตังค่าต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งานเพือปรับปรุง ประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์
ของผูใ้ ช้งาน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
3.1. บริ ษทั จะดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและ
เป็ นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทําเพียงเท่าที่จาํ เป็ นแก่การดําเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั เท่านั้น
3.2. บริ ษทั จะดําเนิ นการให้เจ้าของข้อมูล รับรู ้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อตามแบบวิธีการของบริ ษทั กรณี ที่
จัดเก็บ ข้อ มูล ส่ วนบุคคลอ่อ นไหวของเจ้าของข้อ มูล บริ ษทั จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อ มูล โ ดยชัดแจ้งก่ อ นทําการเก็บ
รวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญํติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรื อกฎหมายอื่นกําหนดไว้
4. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
4.1. บริ ษทั จะดําเนิ นการเก็บรวมรวมหรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโ ยชน์ใ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั
หรื อเพื่อปรับปรุ งคุณภาพในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ไ ด้
แจ้งเจ้าของข้อมูลหรื อตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น

4.2. บริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุใ นวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใ หม่ใ ห้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1. บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโ ดยปราศจากความยินยอมและจะเปิ ดเผยตาม
วัตถุประสงค์ที่ไ ด้มีการแจ้งไว้
5.2. บริ ษทั อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แ ก่บริ ษทั ในเครื อหรื อบุคคลอื่นทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั และการให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลให้แ ก่บุคคลดังกล่าว บริ ษทั จะดําเนิ นการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นความลับและไม่นาํ ไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
5.3. บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลต่อหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานกํากับดูแ ล รวมถึงในกรณี ที่มีการร้ องขอให้เปิ ดเผยข้อมูล โ ดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมาย
6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1. บริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย
นโ ยบาย ระเบี ยบ ข้อ กําหนด และแนวปฏิ บ ตั ิ ด้านการคุ ม้ ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลให้แ ก่ พนัก งานของบริ ษทั และบุ คคลอื่ นที่
เกี่ยวข้อง
6.2. บริ ษทั สนับสนุนและส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้แ ละตระหนักถึงหน้าที่แ ละความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การ
จัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามนโ ยบายและกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิ ทธิภาพ
7. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1. สิ ท ธิ ขอเข้าถึ งและขอรั บ สําเนาข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกับ ตน หรื อ ขอให้เปิ ดเผยถึ งการได้มาซึ่ งข้อ มู ล ส่ วนบุ คคล
ดังกล่าวที่ตนไม่ไ ด้ใ ห้ความยินยอม

7.2. สิ ทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
7.3. สิ ทธิขอให้ดาํ เนินการลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไ ม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
7.4. สิ ทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
7.5. สิ ทธิ ใ นการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไ ด้ใ ห้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความ
ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไ ด้ใ ห้ความยินยอมไว้แล้ว
7.6. สิ ทธิใ นการแก้ไ ขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง
7.7. สิ ทธิใ นการให้โ อนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้นได้ โดยยืน่ คําร้องขอใช้สิทธิต่อบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษทั กําหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริ ษทั ” ด้านล่าง โ ดยบริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผล
การพิจารณาตามคําร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ไ ด้รับคําร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั อาจปฏิเสธสิ ทธิ ของ
เจ้าของข้อมูลได้ใ นกรณี ที่มีกฎหมายกําหนดไว้

8. การทบทวนและเปลีย่ นแปลงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจทําการปรับปรุ งหรื อแก้ไ ขนโยบายฉบับนี้เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง
การดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริ ษทั จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ให้ทราบอย่างชัดเจน

9. ช่ องทางการติดต่ อบริษัท
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 033-0910-11
โทรสาร : (02) 033-0909
อีเมล์ : DPO@chowsteel.com

จึงประกาศ ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน ปฎิบตั ิตามนโยบายนี้

ประกาศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

(นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริ หาร

