
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

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

เป็นส่วนตัวและให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือท าธุรกรรมกับบริษัท  ฯ จึงได้จัดท านโยบายการ

คุ้มครองข้อมูล  

เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน 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 ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอแนะน าให้ท่านอ่านและท าความเข้าใจถึงข้อก าหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ ฯ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับการปฏิบัติงานของลูกค้า คู่ค้า บุคลากรของบริษัท ฯ 

ผู้สมัครงาน ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหลักทรัพย์ บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มาติดต่อ (ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”)  

2. ค านิยาม 

2.1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลนิติบุคคล 

2.2. “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจ

สุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือ

ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 

หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ

ก าหนด 

2.3. “การประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการท าลายข้อมูลส่วน

บุคคล 

2.4. “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุ

ตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 



2.5. “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

2.6. “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือในนามของบริษัท ฯ ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ

ดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1. บริษัท ฯ จะด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย

และเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ เท่านั้น 

3.2. บริษัท ฯ จะด าเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท ฯ 

กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัท ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนท าการเก็บ

รวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นก าหนดไว้ 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1. บริษัท ฯ จะด าเนินการเก็บรวมรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ

บริษัท ฯ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์

ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่าน้ัน 

4.2. บริษัท ฯ จะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากท่ีระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่ 

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1. บริษัท ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผย

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ เว้นแต่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

5.2. บริษัท ฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัท ฯ ในเครือหรือบุคคลอื่น

ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ฯ และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิดเผย



ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัท ฯ จะด าเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่

น าไปใช้เพือ่วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัท ฯ ได้ก าหนดไว้ 

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัท  ฯ จะตรวจสอบและใช้

มาตรการรักษาความปลอดภยัขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกท าลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และน าไปใช้ในทางที่

ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัท ฯ 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวท่ีตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

7.2. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

7.3. สิทธิขอให้ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคล 

7.4. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

7.5. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความ

ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 

7.6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

7.7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ อาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตามกฎหมาย การ

เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของบริษัท ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัท ฯ จะประกาศแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน 

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท ฯ  

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 

 


