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นโยบายความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Policy) 

 

1. ความส าคัญ 
บรษิัท สยามโอคามรูะสตีล จ ากดั เคารพและใหค้วามส าคญัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร ลกูคา้    

คูค่า้ธุรกิจ และพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัท สยามโอคามรูะสตีล จ ากดั จะปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลจากการถกูน าไปใช้
ในทางท่ีผิดและรกัษาขอ้มลูดงักลา่วใหป้ลอดภยัตามกฎหมายและบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือใหก้ารท าธุรกรรมกบับรษิัท สยามโอคามรูะสตีล จ ากดัมีความมั่นคงปลอดภยั นา่เช่ือถือ มีการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร ลกูคา้ คูค่า้ธุรกิจ และพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้หมด 

2.2 เพ่ือปอ้งกนัความเสียหายท่ีจะเกิดจากการน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปแสวงหาผลประโยชนโ์ดยทจุริต หรือน าไปใช้
ในทางท่ีผิด 

2.3 เพ่ือด าเนินการตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
 
3. ค านิยาม 

3.1 “พระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data Protection Act : PDPA) หมายถึง กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ซึ่งถกูก าหนดขึน้เพ่ือใชใ้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สรา้งมาตรฐานการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล
ใหป้ลอดภยั และน าไปใชใ้หถ้กูวตัถปุระสงคต์ามค ายินยอมท่ีเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใหค้วามยินยอม และเพ่ือใหมี้มาตรการ
เยียวยาเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจากการถกูละเมิดสิทธิในขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
3.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไมว่า่

ทางตรงหรือทางออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ีอยู ่อีเมล    
เบอรโ์ทรศพัท ์หมายเลขบญัชีธนาคาร เป็นตน้ 

 
3.3 “ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว” (Sensitive Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้มลูท่ี

ออ่นไหว หา้มมิใหเ้ก็บรวบรวมโดยไมไ่ดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เน่ืองจากสุม่เส่ียงตอ่การถกู
ใชใ้นการเลือกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม จงึจ  าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์
ความคดิเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูความพิการ    
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ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ(ขอ้มลูสแกนมา่นตา) หรือขอ้มลูอ่ืนใด ซึ่งกระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่น
บคุคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศก าหนด 

 
3.4 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง บคุคลธรรมดาซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีขอ้มลู

สว่นบคุคลสามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 
3.5 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจ

เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
3.6 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งด  าเนินการเก่ียวกบัการ

เก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ผูป้ระมวลผลขอ้มลู

สว่นบคุคลจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

3.7 “บุคคลภายนอก หรือ บริษัทภายนอก” (Third Parties) หมายถึง บคุคลหรือนิตบิคุคลนอกเหนือจากเจา้ของ

ขอ้มลู ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไดร้บัจา้งใหป้ระมวลขอ้มลูในนามบรษิัท สยามโอคามู

ระสตีล จ ากดั 

 

3.8 “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer : DPO) หมายถึง บคุคลท่ีถกูแตง่ตัง้ใหมี้

หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและตรวจสอบการด าเนินงานของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ใหป้ฏิบตัิ

ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

3.9 “ประกาศความเป็นส่วนตัว” (Privacy Notice) หมายถึง การแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถึงวตัุ

ประสงค ์วิธีการรวบรวม ประมวล และจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของบริษัท 

 

3.10 “คุกกี”้ (Cookie) หมายถึง ไฟลเ์ป็นเอกลกัษณส์รา้งโดยเว็บไซตแ์ละจดัเก็บบนคอมพิวเตอร ์หรืออปุกรณ์

ส่ือสารของผูใ้ชง้านซึ่งจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล การใชง้าน และการตัง้คา่ตา่ง ๆ ของผูใ้ชง้านเพื่อปรบัปรุงประสบการณใ์ช้

งานเว็บไซตข์องผูใ้ชง้าน 
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4. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิัท สยามโอคามมรูะสตีล จ ากดั ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งด าเนินการตามหลกัการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคลเพื่อใหเ้กิดการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลอยา่งถกูตอ้งตามท่ีระบดุา้นลา่งนี  ้

 4.1 แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบวตัถปุระสงค ์เง่ือนไขและขอความยินยอม ก่อนการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 4.2 เก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเทา่ท่ีจ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 4.3 ปอ้งกนัไมใ่หมี้การน าขอ้มลูไปใชห้รือเปิดเผยโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

 4.4 จดัใหมี้มาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลในการจดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผย รวมถึงการสง่หรือโอน

ขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงับคุคลอ่ืนและตอ้งมีการทบทวนมาตรการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 

 4.5 แกไ้ข เปล่ียนแปลง ลบ หรือท าลายขอ้มลูตามท่ีเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลรอ้งขอ 

4.6 จดัใหมี้การตดิตาม ตรวจสอบการลบหรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลเม่ือ  

(1) การเก็บขอ้มลูเกินก าหนดระยะเวลา  

(2) ขอ้มลูท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบไุว ้

(3) เจา้ของขอ้มลูรอ้งขอหรือถอนความยินยอม 

 4.7 จดัใหมี้การก าหนดสิทธิและขอ้จ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 

 4.8 จดัใหมี้การบนัทกึรายการขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถเขา้ถึงหรือตรวจสอบได้ 

 4.9 แจง้เหตกุารณล์ะเมิดขอ้มลูสว่นบคุคลแก่เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และเจา้ของข้อมลูสว่นบคุคลทนัที

เม่ือตรวจพบ 
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5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล บรษิัท สยามโอคามรูะสตีล จ ากดั จดัใหมี้การด าเนินการเพ่ือปอ้งกนัการน า

ขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชห้รือเปิดเผยโดยผิดกฎหมายหรือปราศจากการใหค้วามยินยอม โดยใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูใหก้บั 

บรษิัท สยามโอคามรูะสตีล จ ากดั ซึ่งรวมทัง้บคุคลภายใน บคุคลภายนอก และนิตบิคุคลภายนอกด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

 5.1 ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ตามท่ีไดร้บัค าสั่งจากผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

 5.2 จดัใหมี้มาตรการรกัษาความปลอดภยั เพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคล 

 5.3 บนัทกึและเก็บรกัษารายการการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 5.4 แจง้เหตกุารณล์ะเมิดขอ้มลูสว่นบคุคลแก่ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลทนัทีเม่ือตรวจพบ 

 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งจ ากดัเทา่ท่ีจ  าเป็นแก่การใชง้านตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคล 

6.2 ไมจ่ดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเป็นขอ้มลูท่ีออ่นไหวหรือขอ้มลูท่ีก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมหรือ

ความไมเ่ทา่เทียมกนั ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่เจา้ของขอ้มลู เวน้แตเ่ป็นการจดัเก็บตามกฎหมายก าหนด 

6.3 กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเป็นขอ้มลูท่ีอ่อนไหว จะตอ้งด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลูรบัรู ้

และใหค้วามยินยอมโดยชดัแจง้ก่อนท าการเก็บรวบรวม 

 

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 7.1 ตอ้งมีมาตรการรกัษาความปลอดภยัในการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือปอ้งกนัการท าลาย การดดัแปลง แกไ้ข

และการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และเพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการรั่วไหลของขอ้มลูสว่นบคุคล 
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 7.2 การจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลโดยบคุคลภายใน บคุคลภายนอก หรือนิติบคุคลภายนอกตอ้งมีระบบการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามมาตรฐานสากล มีขอ้ตกลงการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคเ์ท่าท่ีจ  าเป็นแก่การใชง้าน 

 

8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิัท สยามโอคามรูะสตีล จ ากดั จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลในระยะเวลาเทา่ท่ีจ  าเป็นอยา่งเหมาะสมเพ่ือใชต้าม

วตัถปุระสงคต์ามนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้และเพื่อปฏิบตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัตา่ง ๆ บรษิัทอาจเก็บขอ้มลู

สว่นบคุคลนานขึน้ หากจ าเป็น และ/หรือ สามารถกระท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

 

9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 9.1 การสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งไดร้บัการรอ้งขอหรือใหค้วามยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

 9.2 การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลระหวา่งประเทศสามารถท าไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

  (1) เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลรบัทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของประเทศปลายทางท่ีอาจ

สงูกวา่หรือต ่ากวา่ประเทศไทย พรอ้มทัง้ไดใ้หก้ารยินยอม 

  (2) การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัติามสญัญาซึ่งเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็น

คูส่ญัญา หรือเป็นการด าเนินการตามค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

  (3) การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้  าเพ่ือปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต หรือสขุภาพของเจา้ของขอ้มลูส่วน

บคุคล ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไมส่ามารถใหก้ารยินยอมได ้

 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 10.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right of Consent Withdrawel) 

 10.2 สิทธิในการไดร้บัแจง้ขอ้มลูใหท้ราบ (Right to be Informed) 

 10.3 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเอง (Right of Access) 
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 10.4 สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Data Portability) 

 10.5 สิทธิในการคดัคา้น (Right to Object) 

 10.6 สิทธิในการลบ ท าลาย หรือใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้เป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถระบตุวัตนได้ (Right to Eeasure/ 

Right to be forgotten) 

 10.7 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (Right to Restriction) 

 10.8 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล (Right of Rectification) 

 

11. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 11.1 ไมใ่ชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค ์และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกหรือบรษิัท

ภายนอก ยกเวน้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 11.2 หา้มบคุลากร บคุคลภายนอก หรือบริษัทภายนอกน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชใ้นทางท่ีผิดกฎหมายและตอ้ง

ปฏิบตัิตามนโยบาย และกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีก าหนด 

 

12. การท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

 12.1 ในกรณีขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีจดัเก็บนัน้ไมเ่ก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงค ์หรือเม่ือเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคลคดัคา้นหรือถอดถอนความยินยอม ในการประมวลขอ้มลูสว่นบคุคล ใหท้  าลายและลบขอ้มลูออกจากระบบการ

จดัเก็บโดยวิธีการท่ีปลอดภยัและไมใ่หข้อ้มลูรั่วไหล 

 12.2 ท าลายและลบขอ้มลูสว่นบคุคลออกจากระบบการจดัเก็บเม่ือพน้ระยะเวลาการใชง้านตามวตัถปุระสงค ์เวน้แต่

ในกรณีท่ีตอ้งรกัษาขอ้มลูไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 
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13. แนวทางการปฏิบัตกิารคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 

 เพ่ือเป็นการปฏิบตัติามกฎหมายท่ีก าหนดเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล บริษัท สยามโอคามรูะสตีล จ ากดั 

ตอ้งแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัท่ีระบถุึงการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมีการแจง้ถึงรายละเอียดการรวบรวมขอ้มลู

สว่นบคุคลอยา่งนอ้ยตามหวัขอ้ดงัจ่อไปนี ้

 13.1 ระบปุระเภทของกลุม่บคุคลท่ีบรษิัทมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้หรือผูถื้อหลกัทรพัย ์

พนกังาน ผูส้มคัรงาน ลกูคา้ คูค่า้และบคุคลภายนอก รวมถึงแหลง่ท่ีมาขอ้มลู 

 13.2 อธิบายถึงวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 13.3 ระบถุึงขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล หมายเลขบตัร

ประชาชน เป็นตน้  

 13.4 ระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

 13.5 ระบสุิทธิทัง้หมดของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 13.6 ใหส้ิทธิแก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในการใหค้วามยินยอม และการถอนความยินยอมจากการจดัเก็บขอ้มลู

สว่นบคุคล 

 13.7 ระบถุึงมาตรการท่ีด าเนินการทัง้หมดเพ่ือปอ้งกนัขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 13.8 ระบชุอ่งทางการตดิตอ่ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล(ถา้มี) เพ่ือใหเ้จา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถติดตอ่หรือสอบถามเพิ่มเตมิ หรือใชส้ิทธิในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 13.9 ระบปุระเภทของบคุคลหรือหน่วยงานภายนอกองคก์รท่ีอาจน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใช ้

 13.10 ระบนุโยบายการใชค้กุกีใ้นกรณีท่ีบริษัทมีการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลผา่นทางเว็บไซต ์
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14. การทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทอาจท าการปรบัปรุงหรือแกไ้ขนโยบายฉบบันีเ้ป็นครัง้คราวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การ

เปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคดิเห็นจากหน่วยงานตา่ง ๆ โดยบรษิัทจะประกาศแจง้

การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอย่างชดัเจน 

 

15. ความรับผิดชอบและบทลงโทษ 

 15.1 พนกังานทกุคนจะตอ้งตระหนกัและเขา้ใจถึงความรบัผิดชอบตามกฎหมายและสญัญาในการปฏิบตังิานและ

ด าเนินการตามนโยบายความเป็นสว่นตวัและพระราชบญัญตัคิุม้ตรองขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างเครง่ครดั 

 15.2 หากพนกังานฝ่าฝืนและไมป่ฏิบตัติามนโยบายความเป็นสว่นตวัและพระราชบญัญตัคิุม้ตรองขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษิัทจะถือเป็นการละเมิดขอ้บงัคบัการท างานของบริษัท โดยละถกูพิจารณาลงโทษทางวินยัอยา่งรา้ยแรงและอาจมีการ

เรียกคา่ปรบัมลูคา่สงูตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

16. การติดต่อบริษัท 

 หากมีความประสงคจ์ะใชส้ิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลภายใต้

นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้โปรดตดิตอ่บรษิัทหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัทท่ี 

 บรษิัท สยามโอคามรูะสตีล จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
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