
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้รับเหมา คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 

 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท ฯ”) เคารพสิทธิความ

เป็นส่วนตัวและให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือท าธุรกรรมกับบริษัท  ฯ จึงได้จัดท านโยบายการ

คุ้มครองข้อมูล  

เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัท ฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบตุัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่าน

ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย หรือ การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การ

จัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่หรือการท าให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดย

วิธีใด ๆ การจัดเรียง การน ามารวมกัน การจ ากัดหรือการห้ามเข้าถึง การลบหรือการท าลาย (“ประมวลผล” และเพื่อแจ้งให้ท่าน

ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านอ่านและท าความเข้าใจถึงข้อก าหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ  ฯ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการด าเนินการ และ/

หรือ ที่กฎหมายก าหนดให้กระท าการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อที่จะปฏิบัติตามสัญญา หรือก่อนที่บริษัท ฯ จะเข้าท าสัญญา การซื้อขาย การท าธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการ

ลงทุนตามกระบวนการ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการช าระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน 

รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีการติดตามทวงหนี้ เพื่อการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ฯ (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ฯ 

ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคงค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง

โดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัท ฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท  ฯ เก็บ

รวบรวมนั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัท ฯ จะเก็บข้อมูลเท่าท่ี

จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และใช้ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นภายในระยะเวลากรปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเท่าที่

จ าเป็น  



2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 

• ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าเป็นผู้รับเหมา คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจกับ

บริษัท ฯ 

• ข้อมูลที่บริษัท ฯ ได้รับจากบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

กับบริษัท ฯ เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลจากลูกค้าของบริษัท ฯ หรือลูกค้าของท่าน ข้อมูลจากหน่วยงานที่

บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 

• การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัท ฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึก

ข้อความ หรือวิธีการอื่นใด 

• ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Social 

Media 

2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

• ข้อมูลส่วนตัว: ช่ือ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ

เดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวท่ีปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการ

ยืนยันตัวตน เอกสารส าคัญของนิติบุคคลที่ออกให้โดยราชการ (กรณีคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล) หมายเลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ภาพบนบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือช่ื อ ข้อมูลการ

ยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทีกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)  

• ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ 

• ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่ส าหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต และช่ือผู้ถือบัตร และ

รายละเอียดของบัตรเครดิต 

• ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ท่ีอยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูล

ความพิการ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 



หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศก าหนด 

บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในการท าสัญญาเป็นคู่ค้าหรือ

พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทน้ี โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระท าได้ 

2.3 การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ฯ 

ในกรณีที่บริษัท ฯ จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ฯ 

บริษัท ฯ อาจปฏิเสธการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัท ฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัท ฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

การจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการ 

• เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน 

• การขึ้นทะเบียนผู้ขาย / จัดหาสินค้า หรือบริการ 

• เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และ/หรือบริการกับท่าน 

• เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการ 

• เพื่อช าระเงิน และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ถึงก าหนด เรียกเก็บเงิน

หรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี 

การสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีการติดตามทวงหนี้ 

• เพื่อการขนส่งสินค้า 

• เพื่อเรียกรับสินค้า และ/หรือ บริการจากท่าน 

• เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการที่มีอยู่ 

• เพื่อด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น การ

จัดท าบัตรเข้าออกสถานท่ี  

• ฐานสัญญา 

• ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

  

  



วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

• เพื่อปฏิบัติตามค าร้องขอตามสิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ฯ 

• เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การรายงาน

ภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการงานในการจ้างตามสัญญา 

• เพื่อการตรวจสอบกิจการภายในของบริษัท  

• เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ฯ

ทั้งภายในและภายนอก 

• เพื่อจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

• เพื่อกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ 

• เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ฯ และท่าน หรือธุรกิจของ

ท่าน 

• เพื่อรักษา และท าให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน 

• เพื่อการรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ขาย 

• เพื่อตอบข้อร้องเรียน และหาแนวทางในการเยียวยาให้กับท่าน 

• เพื่อด าเนินการตามค าร้องขอของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทน 

• ฐานสัญญา 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

  

การพัฒนาธุรกิจ 

• เพื่อวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีอยู่ • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

การบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และความเสี่ยง 

• เพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัท ฯ เช่น ผลการตรวจ

สุขภาพ การตรวจสอบสารเสพติด การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 

ของบุคลากรของผู้รับเหมา คู่ค้า หรือผู้ให้บริการ 

• ฐานความยินยอม 



วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

• เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของบรษิทั   

ฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัท ฯ ซึ่งอาจมีการ

เก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ของท่านการแลกบัตรผ่านเข้า

ออก 

• เพื่อจัดให้มีการอบรมให้คู่ค้า ในกรณีที่จ าเป็นเพื่อรักษาและส่งเสริม

การด าเนินการโดยปลอดภัย การฝึกอบรมให้กับคู่ค้า หรือผู้ให้บริการ

ตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

• เพื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ และลูกค้าของบริษัท ฯ  

• เพื่อจัดเก็บเอกสารส าหรับตรวจสอบ อ้างอิง 

• เพื่อสืบหา ตรวจสอบ รายงาน และแสวงหาแนวทางในการป้องกัน

อาชญากรรมทางการเงิน 

• เพื่อตรวจสอบกิจการภายในของบริษัท 

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

• ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลสว่น

บุคคลของท่าน เช่น ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ท่ีท างานให้กับบริษัท ฯ หรือให้บริการแก่บริษัท ฯ ทั้งนี้รวมถึง

ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ 

ของท่าน คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับช าระเงิน บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือ

หน้าท่ีใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่าง  บริษัท ฯ และท่าน หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับ

ข้อพิพาท ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

ให้ท าการตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท ฯ บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อ

พิพาทที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และ

อาชญากรรมทางการเงินอ่ืน ๆ  บุคคลใด ๆ ท่ีออกค าสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น 

ผู้รับมอบอ านาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่บริษัท ฯ ได้รับค าสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้กับบุคคลดังกล่าว 



 

บริษัท ฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในการ

ปฏิบัติตามสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างท่าน และบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าว และจะก าหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และ

ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การจัดท าบันทึกกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ/หรือเพื่อ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จ าเป็นในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว 

หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของท่านสิ้นสุดลง โดยบริษัท ฯ จะท าลาย ลบ หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ 

บริษัท ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานานกว่านั้น 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวท่ีตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

6.2. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

6.3. สิทธิขอให้ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคล 

6.4. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

6.5. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความ

ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 

6.6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

6.7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัท ฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 

ด้านล่าง 

บริษัท ฯ อาจมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่าน

ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะท าให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  



บริษัท ฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับค าขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัท ฯ 

อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากค าขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นค าขอเข้ามาเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งค าขอ ในกรณี

ดังกล่าว บริษัท ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะท าการแจ้งสถานะของค าขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัท ฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัท ฯ จะตรวจสอบและใช้

มาตรการรักษาความปลอดภยัขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกท าลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และน าไปใช้ในทางที่

ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัท ฯ 

8. การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัท ฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

ฝ่ายก ากับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท์: 020227777 โทรสาร: 020227788  

อีเมล DPOoffice@trc-con.com 

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษัท ฯ อาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตามกฎหมาย การ

เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของบริษัท ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัท ฯ จะประกาศแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน 

 


