
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

                 บริษทั   เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ต่อจากน้ี เรียกว่า “บริษทัฯ” ตระหนกัถึง
ความสําคญัและหน้าท่ีภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โ ดยให้ความสําคญัในการเคารพสิทธิความ
เป็นส่วนตวั และมุ่งมัน่เป็นอย่างย่ิงท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภยั จึงไดจ้ดัทาํนโ ยบายการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลข้ึน โ ดยนโยบายน้ีไดอ้ธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การ
จดัเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ  ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือให้เจา้ของขอ้มูลไดรั้บทราบถึงนโยบายใน
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตการบังคบัใช้ 

นโ ยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ให้ใ ช้กับขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ คู่สัญญา ผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังานและบุคลากรของบริษทั ตลอดจนบุคคลผูติ้ดต่อทาํธุรกรรมใดๆกบับริษทั  

2. คาํนิยาม 

    2.1.    “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่
ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

    2.2.    “ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่ม
เส่ียงในการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือ
ขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศ
กาํหนด 

    2.3.    “การประมวลผล” หมายถึง การดาํเนินการเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย การลบ หรือการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

    2.4.    “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถระบุ
ตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

    2.5.    “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  



 
    2.6.    “คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน โดยมีหนา้ท่ีและอาํนาจกาํกบั
ดูแล ออกหลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือขอ้ปฏิบติัอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2.7 บุคคลภายนอก หรือ บริษทัภายนอก (Third parties)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลนอกเหนือจากเจา้ของ ขอ้มูล ผู้
ควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล และผูป้ระมวลขอ้มลูส่วนบคุคลทีไดร้บัจา้งใหป้ระมวลขอ้มลูในนาม บรษัิท   เชาว ์สตีล 
อินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

       2.8 ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) หมายถึง การแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถึง วตัถปุระสงคว์ิธีการ
รวบรวม ประมวล และจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 

      2.9 คุกก้ี (Cookie) หมายถึง ไฟลเ์ป็นเอกลกัษณ์ซงึสรา้งโดยเว็บไซตแ์ละจดัเก็บบนคอมพิวเตอร ์หรอือปุกรณ ์สือสารของ
ผูใ้ชง้านซงึจะจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล การใชง้าน และการตงัคา่ตา่ง ๆ ของผูใ้ชง้านเพือปรบัปรุง ประสบการณใ์ชง้านเว็บไซต์
ของผูใ้ชง้าน 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

    3.1.    บริษทัจะดาํเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมี วตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ 
เป็นธรรม โดยในการเกบ็รวบรวมนั้นจะทาํเพียงเท่าท่ีจาํเป็นแก่การดาํเนินงานภายใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทั เท่านั้น 

    3.2.    บริษทัจะดาํเนินการให้เจา้ของขอ้มูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษทั กรณีท่ี
จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลโ ดยชัดแจ้งก่อนทาํการเก็บ
รวบรวม เวน้แต่การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีพระราชบญัญติํคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกาํหนดไว ้ 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

    4.1.    บริษทัจะดาํเนินการเก็บรวมรวมหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพ่ือประโ ยชน์ในการดาํเนินงานของบริษทั 
หรือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และ/หรือเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินงานของบริษทั โดยบริษทัจะจดัเกบ็และใชข้อ้มูลดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
แจง้เจา้ของขอ้มูลหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น 

 

 



 
    4.2.    บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆ  แตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม เวน้แต่ 

                (1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลทราบและไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

(2)  เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

    5.1.    บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปให้บุคคลใดโ ดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไว ้

    5.2.    บริษทัอาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลให้แก่บริษทัในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งใน 
และต่างประเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและการใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มูล โดยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลให้แก่บุคคลดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบัและไม่นาํไปใช ้
เพ่ือวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้

    5.3.    บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด เช่น การเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกาํกบัดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีการร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโ ดยอาศยั
อาํนาจตามกฎหมาย 

6.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

    6.1.    บริษทัจะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
นโ ยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด และแนวปฏิบติัด้านการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษทัและบุคคลอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง 

    6.2.    บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การ
จดัเก็บรักษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพ่ือให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้งและ มีประสิทธิภาพ 

7.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

    7.1.    สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

 



 
    7.2.    สิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 

    7.3.    สิทธิขอใหด้าํเนินการลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้    

    7.4.    สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

    7.5.    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ความยินยอมไว ้ทั้งน้ี การเพิกถอนความ
ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไวแ้ลว้ 

    7.6.    สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

    7.7.    สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยย่ืนคาํร้องขอใชสิ้ทธิต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทักาํหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษทั” ดา้นล่าง โ ดยบริษทัจะพิจารณาและแจง้ผล 
การพิจารณาตามคาํร้องฯ ของเจา้ของขอ้มูล ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องฯ ดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัอาจปฏิเสธสิทธิของ 
เจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนดไว ้

 

8. การทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจทาํการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง
การดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ  โดยบริษทัจะประกาศแจง้การเปลี่ยนแปลง
ใหท้ราบอย่างชดัเจน  

 

 

 

 

 

 



 
 

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท  

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: (02) 033-0910-11 

โทรสาร  : (02) 033-0909 

อีเมล ์      : DPO@chowsteel.com 

 

จึงประกาศ ให้ผูบ้ริหารและพนกังาน ปฎิบติัตามนโยบายน้ี 

 

                                             ประกาศ มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี   25 กมุภาพนัธ์  2565 

 

 

 

(นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ ) 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

 


