
นโยบายคกุกี ้
เว็บไซตน์ีใ้หบ้รกิารโดยบรษัิท ทอีารซ์ ีคอนสตัคชัน่ จํากัด(มหาชน) ซึง่มกีารใชค้กุกีเ้ป็น
เทคโนโลยใีนการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การเขา้ใชง้านของทา่น เมือ่ทา่นไดเ้ยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา ผา่น www.trc-con.com รวมถงึ
ชอ่งทางอืน่ ๆ เชน่ mobile application mobile website หรอื ในรปูแบบอืน่ทีม่ลีักษณะเดยีวกัน 
ซึง่ตอ่ไปนี ้จะเรยีกรวมกันวา่ (“เว็บไซต”์) เราไดจั้ดทํานโยบายคกุกี ้("นโยบาย") ฉบับนี้ เพือ่
ทําการแจง้ใหท้า่นทราบวา่เราไดม้กีารประมวลผลคกุกีอ้ยา่งไร 
 
 

คกุกีค้อือะไร 
 
คกุกี ้คอื ไฟลข์อ้ความขนาดเล็กทีใ่ชจั้ดเก็บขอ้มลูการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์ซึง่จะบันทกึขอ้มลูใน
อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอื เครือ่งมอืสือ่สารของทา่น เชน่ แท็บเล็ต สมารท์โฟน หรอื ผา่นทาง
เว็บบราวเซอรใ์นขณะทีท่า่นเขา้สูเ่ว็บไซตข์องเรา โดยเราใชค้กุกีบ้นเว็บไซตน์ีใ้นการจัดเก็บและ
บันทกึขอ้มลู เชน่ การจัดเก็บขอ้มลูการใชง้านเว็บไซต ์การบันทกึและจดจําขอ้มลูการเขา้ใชง้าน
เดมิ เป็นตน้ ซึง่การใชค้กุกีจ้ะไมก่อ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่อปุกรณ์คอมพวิเตอรข์องทา่นแตป่ระการ
ใด 

วตัถปุระสงคแ์ละประเภทการใชง้านคกุกีข้องเรา 
 
เราจัดทําคกุกีเ้พือ่ตอบสนองการใชง้านของทา่นซึง่เป็นผูเ้ขา้ใชเ้ว็บไซตข์องเรา ซึง่เราได ้
ปรับปรงุและพัฒนาคกุกีเ้พือ่ใหร้ะบบเว็บไซตข์องเรา มปีระสทิธภิาพในการใชง้านยิง่ข ึน้ โดย
คกุกีแ้ตล่ะประเภทถกูจัดทําขึน้ภายใตว้ตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกัน ดังตอ่ไปนี ้
 
1. Strictly Necessary Cookies คกุกีเ้หลา่นีจํ้าเป็นสําหรับการทํางานกับเว็บไซต ์และไมส่ามารถ
ปิดการใชง้านในระบบของเราได ้และโดยปกตแิลว้ คกุกีเ้หลา่นีจ้ะถกูกําหนดไวเ้พือ่ตอบสนอง
ตอ่การดําเนนิการรอ้งขอบรกิารของคณุ เชน่ การตัง้คา่ความเป็นสว่นตัว การเขา้สูร่ะบบ หรอืการ
กรอกแบบฟอรม์ คณุสามารถกําหนดใหเ้บราวเ์ซอรข์องคณุทําการบล็อก หรอืเตอืนใหค้ณุทราบ
เกีย่วกับคกุกีเ้หลา่นี ้แตน่ั่นอาจทําใหบ้างสว่นของไซตไ์มส่ามารถทํางานได ้
 
2. Performance Cookies คกุกีเ้หลา่นีช้ว่ยเราในการนับจํานวนและทีม่าของการเขา้ชม เพือ่ใหเ้รา
สามารถวดัและปรับปรงุประสทิธภิาพไซตข์องเราได ้นอกจากนีย้ังชว่ยใหเ้ราทราบวา่หนา้ใด
ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุและนอ้ยทีส่ดุ และทราบวา่ผูเ้ยีย่มชมเขา้ดสูว่นใดบา้ง ขอ้มลูทัง้หมดที่
คกุกีเ้หลา่นีจั้ดเก็บไวจ้ะถกูรวมไวด้ว้ยกัน จงึทําใหไ้มส่ามารถระบตุัวตนได ้หากคณุไมอ่นุญาต
ใหค้กุกีเ้หลา่นีทํ้างาน เราจะไมท่ราบวา่คณุเขา้ชมไซตข์องเราเมือ่ใด 
 
3. Functional Cookies คกุกีเ้หลา่นีช้ว่ยในการทํางานของไซตแ์ละการปรับแตง่ไซตใ์หเ้หมาะกับ
ผูใ้ช ้เชน่ วดิโีอและการสนทนาสด คกุกีเ้หลา่นัน้อาจไดรั้บการกําหนดโดยเราหรอืผูใ้หบ้รกิาร
จากบรษัิทอืน่ทีเ่ราไดเ้พิม่บรกิารของพวกเขาลงในหนา้เพจ หากคณุไมอ่นุญาตใหค้กุกีเ้หลา่นี้
ทํางาน ฟังกช์นับางอยา่งของไซตอ์าจทํางานไมถ่กูตอ้ง 
 
4. Statistic Cookies คอื คกุกีท้ีช่ว่ยใหเ้ราสามารถบันทกึขอ้มลูทางสถติขิองผูใ้ชง้านในเว็บไซต์
ของเรา ผา่นการประมวลผลขอ้มลูทีไ่มไ่ดร้ะบตุัวตนของทา่น 



 
5. Unclassified Cookie คอื คกุกีท้ีไ่มส่ามารถระบไุดว้า่เป็นคกุกีป้ระเภทใด และอยูใ่นระหวา่งการ
พจิารณาการถงึประเภทของคกุกีด้ังกลา่ว 
 

ประเภทของคกุกี ้
 
1. First-Party Cookies คอื คกุกีส้ําหรับบคุคลทีห่นึง่ เป็นคกุกีท้ีถ่กูจัดทําขึน้เองโดยเว็บไซตข์อง
เรา คกุกีป้ระเภทนีส้ามารถถกูอา่นไดจ้ากระบบเว็บไซตข์องเราเอง 
 
 

ระยะเวลาในการจดัเก็บ 
 
เราจะจัดเก็บคกุกีเ้ทา่ทีม่คีวามจําเป็นภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บ
คกุกีจ้ะขึน้อยูก่ับประเภทในการจัดเก็บคกุกี ้สําหรับคกุกีท้ีม่กีารจัดเก็บขอ้มลูในลักษณะ Session 
ขอ้มลูจะถกูจัดเก็บเฉพาะกรณีทีผู่ใ้ชง้านไดเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซตแ์ละการจัดเก็บขอ้มลูจะสิน้สดุ
เมือ่บราวเซอรถ์กูปิด คกุกีป้ระเภทนีจ้ะไมถ่กูจัดเก็บในอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอื เครือ่งมอื
สือ่สารของทา่น สําหรับคกุกีป้ระเภทอืน่ ขอ้มลูจะถกูจัดเก็บแมว้า่ทา่นจะทําการปิดบราวเซอร์
แลว้ก็ตาม ทัง้นี ้ทา่นมสีทิธทิีจ่ะลบคกุกีด้ังกลา่วเมือ่ใดก็ได ้
 
 

การควบคมุการใชง้านคกุกีท้ ีจ่ดัเก็บผา่น Browser 
 
บราวเซอรส์ว่นใหญจ่ะมกีารตัง้คา่ใหม้กีารยอมรับคกุกีเ้ป็นคา่เริม่ตน้ อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถ
ปฏเิสธการใชง้านหรอืลบคกุกีใ้นหนา้การตัง้คา่ของบราวเซอรท์ีท่า่นใชง้านอยู ่ทัง้นี ้หากทา่นทํา
การปรับเปลีย่นการตัง้คา่บราวเซอรข์องทา่นอาจสง่ผลกระทบตอ่รปูแบบและการใชง้านบนหนา้
เว็บไซตข์องเราได ้หากทา่นประสงคท์ีจ่ะทําการปรับเปลีย่นการตัง้คา่ ทา่นสามารถตรวจสอบ
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามลิง้คท์ีไ่ดร้ะบไุวข้า้งลา่ง 
 
Android (Chrome) 
Apple Safari 
Google Chrome 
Microsoft Edge 
Iphone or Ipad (Chrome) 
Iphone or Ipad (Safari) 
 
 

การโอนขอ้มลู 
 
ในกรณีการสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังตา่งประเทศ เราจะดําเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่
ประเทศปลายทางดังกลา่วมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่พยีงพอ อยา่งไรก็ด ีใน
กรณีทีป่ระเทศปลายทางมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มเ่พยีงพอ การสง่หรอืโอน
ขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ตามหลักเกณฑท์ีเ่รากําหนดโดยไมข่ดัตอ่
กฎหมาย 
 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1


 

นโยบายขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
ในกรณีทีท่า่นตอ้งการทราบวธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึสทิธทิีท่า่นมอียูต่าม 
พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ทา่นสามารถตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิได ้
ที ่นโยบายความเป็นสว่นตัวของเรา 
 
 

การปรบัปรงุนโยบายคกุกี ้
 
เราอาจทําการปรับปรงุนโยบายคกุกีฉ้บับนีเ้ป็นครัง้คราว เพือ่ปฏบิัตติามกฎหมายหรอืขอ้บังคับที่
เกีย่วขอ้ง หากเราทําการเปลีย่นแปลงเนือ้หาสําคัญใด ๆ ในนโยบายคกุกีฉ้บับนี ้เราจะ
ดําเนนิการแจง้ใหท้า่นทราบถงึการเปลีย่นแปลงดังกลา่วและหากจําเป็นเราจะขอความยนิยอม
จากทา่นอกีครัง้ อยา่งไรก็ตาม หากทา่นเลอืกทีจ่ะไมใ่หค้วามยนิยอมกับการเปลีย่นแปลง
ดังกลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่การใชง้านบนหนา้เว็บไซตข์องเราทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
 
 
Cookie Banner 
 
เราใชค้กุกีเ้พือ่ชว่ยใหไ้ซตข์องเราทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แสดงเนือ้หาและโฆษณาทีต่รงกับ
ความสนใจของผูใ้ช ้เปิดใหใ้ชค้ณุสมบัตทิางโซเชยีลมเีดยี และเพือ่วเิคราะหก์ารเขา้ถงึขอ้มลู
ของเรา เรายังแบง่ปันขอ้มลูการใชง้านไซตก์ับพารท์เนอรโ์ซเชยีลมเีดยี การโฆษณาและพารท์
เนอรก์ารวเิคราะหข์องเราอกีดว้ย 
 
 
Privacy Preference Center 
 
ศนูยก์ารตัง้คา่ความเป็นสว่นตัว" เมือ่คณุเขา้ชมเว็บไซตใ์ดก็ตาม ไซตนั์น้อาจจัดเก็บหรอืดงึ
ขอ้มลูจากเบราวเ์ซอรข์องคณุ สว่นใหญแ่ลว้อยูใ่นรูปแบบของคกุกี ้ขอ้มลูนีอ้าจเกีย่วกับคณุ การ
ตัง้คา่ของคณุ อปุกรณ์ของคณุ หรอืเพือ่ชว่ยใหไ้ซตทํ์างานอยา่งทีค่ณุตอ้งการ ซึง่มักเป็นขอ้มลู
ทีไ่มส่ามารถระบตุัวตนของคณุไดโ้ดยตรง แตช่ว่ยใหค้ณุใชง้านเว็บตามความตอ้งการสว่นบคุคล
ไดม้ากยิง่ข ึน้ คณุสามารถปฏเิสธไมใ่หค้กุกีบ้างประเภททํางานได ้คลกิทีหั่วขอ้ประเภทอืน่ๆ เพือ่
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิและเปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของเรา อยา่งไรก็ตาม คณุควรทราบวา่การบล็อก
คกุกีบ้างประเภทอาจสง่ผลตอ่การใชง้านไซตแ์ละบรกิารทีเ่รามใีหใ้ชง้าน 
 
 

ตดิตอ่เรา 
 
ในกรณีทีท่า่นมคํีาถามเกีย่วกับนโยบายคกุกีข้องเรา ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่
 
บรษัิท ทอีารซ์ ีคอนสตัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่8 ซอยสขุาภบิาล 5 ซอย 32 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220  

โทรศัพท ์02 2022 7777 
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