นโยบายความเป็ นส่วนตัว
(Privacy Policy)
1. ความสาคัญ
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จากัด เคารพและให้ความสาคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ลูกค้า
คูค่ า้ ธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัท สยามโอคามูระสตีล จากัด จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกนาไปใช้
ในทางที่ผิดและรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามกฎหมายและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การทาธุรกรรมกับบริษัท สยามโอคามูระสตีล จากัดมีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ลูกค้า คูค่ า้ ธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ หมด
2.2 เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริต หรือนาไปใช้
ในทางที่ผิด
2.3 เพื่อดาเนินการตามหน้าที่ท่ีกฎหมายกาหนด
3. คานิยาม
3.1 “พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data Protection Act : PDPA) หมายถึง กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกาหนดขึน้ เพื่อใช้ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ปลอดภัย และนาไปใช้ให้ถกู วัตถุประสงค์ตามคายินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม และเพื่อให้มีมาตรการ
เยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
3.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็ นต้น
3.3 “ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหว” (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลที่
อ่อนไหว ห้ามมิให้เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากสุม่ เสี่ยงต่อการถูก
ใช้ในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม จึงจาเป็ นต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ได้แก่ เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ
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ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ(ข้อมูลสแกนม่านตา) หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
3.4 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
3.5 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.6 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ ผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.7 “บุคคลภายนอก หรือ บริษัทภายนอก” (Third Parties) หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ คุ คลนอกเหนือจากเจ้าของ
ข้อมูล ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จ้างให้ประมวลข้อมูลในนามบริษัท สยามโอคามู
ระสตีล จากัด
3.8 “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer : DPO) หมายถึง บุคคลที่ถกู แต่งตัง้ ให้มี
หน้าที่ให้คาแนะนาและตรวจสอบการดาเนินงานของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.9 “ประกาศความเป็ นส่วนตัว” (Privacy Notice) หมายถึง การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตุ
ประสงค์ วิธีการรวบรวม ประมวล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

3.10 “คุกกี”้ (Cookie) หมายถึง ไฟล์เป็ นเอกลักษณ์สร้างโดยเว็บไซต์และจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
สื่อสารของผูใ้ ช้งานซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งาน และการตัง้ ค่าต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้
งานเว็บไซต์ของผูใ้ ช้งาน
2

4. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สยามโอคามมูระสตีล จากัด ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดาเนินการตามหลักการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามที่ระบุดา้ นล่างนี ้
4.1 แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ เงื่อนไขและขอความยินยอม ก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.2 เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4.3 ป้องกันไม่ให้มีการนาข้อมูลไปใช้หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต
4.4 จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิ ดเผย รวมถึงการส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและต้องมีการทบทวนมาตรการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
4.5 แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือทาลายข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ
4.6 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
(1) การเก็บข้อมูลเกินกาหนดระยะเวลา
(2) ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้
(3) เจ้าของข้อมูลร้องขอหรือถอนความยินยอม
4.7 จัดให้มีการกาหนดสิทธิและข้อจากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
4.8 จัดให้มีการบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงหรือตรวจสอบได้
4.9 แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทันที
เมื่อตรวจพบ
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5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สยามโอคามูระสตีล จากัด จัดให้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการนา
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิ ดเผยโดยผิดกฎหมายหรือปราศจากการให้ความยินยอม โดยให้ผปู้ ระมวลผลข้อมูลให้กบั
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จากัด ซึ่งรวมทัง้ บุคคลภายใน บุคคลภายนอก และนิตบิ คุ คลภายนอกดาเนินการดังต่อไปนี ้
5.1 ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้รบั คาสั่งจากผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
5.2 จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล
5.3 บันทึกและเก็บรักษารายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5.4 แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทันทีเมื่อตรวจพบ

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัดเท่าที่จาเป็ นแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล
6.2 ไม่จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลที่ออ่ นไหวหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรือ
ความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็ นการจัดเก็บตามกฎหมายกาหนด
6.3 กรณีท่ีมีความจาเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลที่อ่อนไหว จะต้องดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู ้
และให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งก่อนทาการเก็บรวบรวม

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการทาลาย การดัดแปลง แก้ไข
และการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
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7.2 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายใน บุคคลภายนอก หรือนิติบคุ คลภายนอกต้องมีระบบการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล มีขอ้ ตกลงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เท่าที่จาเป็ นแก่การใช้งาน

8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จากัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตาม
วัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ และเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลนานขึน้ หากจาเป็ น และ/หรือ สามารถกระทาได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่บงั คับใช้

9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
9.1 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รบั การร้องขอหรือให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
9.2 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศสามารถทาได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางที่อาจ
สูงกว่าหรือต่ากว่าประเทศไทย พร้อมทัง้ ได้ให้การยินยอม
(2) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ น
คูส่ ญ
ั ญา หรือเป็ นการดาเนินการตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(3) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้การยินยอมได้

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right of Consent Withdrawel)
10.2 สิทธิในการได้รบั แจ้งข้อมูลให้ทราบ (Right to be Informed)
10.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (Right of Access)
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10.4 สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
10.5 สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)
10.6 สิทธิในการลบ ทาลาย หรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ (Right to Eeasure/
Right to be forgotten)
10.7 สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (Right to Restriction)
10.8 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Rectification)

11. การใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
11.1 ไม่ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือบริษัท
ภายนอก ยกเว้นเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
11.2 ห้ามบุคลากร บุคคลภายนอก หรือบริษัทภายนอกนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายและต้อง
ปฏิบตั ิตามนโยบาย และกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กาหนด

12. การทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
12.1 ในกรณีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บนัน้ ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อเจ้าของข้อ มูล
ส่วนบุคคลคัดค้านหรือถอดถอนความยินยอม ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทาลายและลบข้อมูลออกจากระบบการ
จัดเก็บโดยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหล
12.2 ทาลายและลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจัดเก็บเมื่อพ้นระยะเวลาการใช้งานตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่
ในกรณีท่ีตอ้ งรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกาหนด

6

13. แนวทางการปฏิบัตกิ ารคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สยามโอคามูระสตีล จากัด
ต้องแจ้งประกาศความเป็ นส่วนตัวที่ระบุถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการแจ้งถึงรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยตามหัวข้อดังจ่อไปนี ้
13.1 ระบุประเภทของกลุม่ บุคคลที่บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูถ้ ือหลักทรัพย์
พนักงาน ผูส้ มัครงาน ลูกค้า คูค่ า้ และบุคคลภายนอก รวมถึงแหล่งที่มาข้อมูล
13.2 อธิบายถึงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
13.3 ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตร
ประชาชน เป็ นต้น
13.4 ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
13.5 ระบุสิทธิทงั้ หมดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
13.6 ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม และการถอนความยินยอมจากการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคล
13.7 ระบุถึงมาตรการที่ดาเนินการทัง้ หมดเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
13.8 ระบุชอ่ งทางการติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล(ถ้ามี) เพื่อให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
13.9 ระบุประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กรที่อาจนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
13.10 ระบุนโยบายการใช้คกุ กีใ้ นกรณีท่ีบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์

7

14. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ คราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

15. ความรับผิดชอบและบทลงโทษ
15.1 พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและเข้าใจถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายและสัญญาในการปฏิบตั งิ านและ
ดาเนินการตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวและพระราชบัญญัตคิ มุ้ ตรองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่ง ครัด
15.2 หากพนักงานฝ่ าฝื นและไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายความเป็ นส่วนตัวและพระราชบัญญัตคิ มุ้ ตรองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะถือเป็ นการละเมิดข้อบังคับการทางานของบริษัท โดยละถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั อย่างร้ายแรงและอาจมีการ
เรียกค่าปรับมูลค่าสูงตามที่กฎหมายกาหนด

16. การติดต่อบริษัท
หากมีความประสงค์จะใช้สิทธิท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จากัด (สานักงานใหญ่)
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