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บริษัท เทริน์คีย ์คอมมูนิเคช่ัน เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data Protection Policy) 

ขึน้ โดยนโยบายนีไ้ดอ้ธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรกัษา 

การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อแจ้งเก่ียวกับ สิทธิและหน้าที่ 

รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู ส่วนบุคคลที่บริษัท จะดาํเนินการให้

เจ้าของข้อมูลไดร้ับทราบถึงนโยบายในการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ 

ดงัต่อไปนี ้

 นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้ไม่มีผลใชบ้งัคบักบัแอปพลิเคชั่นและบรกิารหรือเว็บไซตอ่ื์นๆ ที่

อาจมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ที่บรษัิทไม่มี อาํนาจ ควบคุม และเป็นส่วนที่เจา้ของขอ้มูลตอ้งทาํ

ความตกลง และศึกษาเก่ียวกับนโยบายข้อมูลส่วน บุคคล สาํหรบั การใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์

ดงักลา่วแยกต่างหาก 

  หากเจา้ของขอ้มลูไม่ตกลงตามเง่ือนไขของนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้หรือฉบบัแกไ้ขอ่ืนๆ 

บริษัท สงวนสิทธิที่จะหา้ม หรือไม่อนุญาตใหเ้จา้ของขอ้มลูใชบ้ริการของบริษัท เนื่องจากการประมวล ผลขอ้มูล

สว่นบคุคลภายใตน้โยบายฉบบันี ้มีความผลจาํเป็นโดยตรงต่อการปฏิบติัตามหนา้ที่ใหบ้รกิารโดยบรษัิทแก่เจา้ของ

ขอ้มลู  ทัง้นี ้การที่เจา้ของขอ้มลูยงัคงใชบ้รกิารของบรษัิทอยู่ เจา้ของขอ้มลูดงักลา่วจะถือว่ายอมรบันโยบายฉบบันี ้

เสมอ 

 บริษัทอาจปรบัปรุงนโยบายฉบับนีต้ามแต่ละระยะเวลา เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย 

ขอ้บังคบัที่เก่ียวขอ้ง และใหส้อดคลอ้งกับการใหบ้ริการต่างๆของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ถึงการเปลี่ยนแปลงดว้ยประกาศนโยบายฉบับปรบัปรุงใหม่ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใชเ้ม่ือบริษัทได้

ประกาศ  

นิยาม 

• บริษัท หมายถึง บรษัิท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

• บริษัทในเครือ หมายถึง บรษัิท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทลกู บริษัทใน

เครือ หรือบรษัิทในกลุม่ กลา่วคือ บรษัิท ไอบีเอส คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บคุคลซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลซึ่งบรษัิทมีการเก็บรวบรวมใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ผูใ้หบ้ริการ และผูมี้ส่วนได้

เสียกบับรษัิท 

• ข้อมูล หมายถึง ขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูซึ่งไม่ใช่ขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูระบบ ขอ้มลูที่ตัง้ คุก้กี ้
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• ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และ

กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

• ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มลูสว่นบุคคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล

สขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพหรือขอ้มลูอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในทาํนองเดียวกนัตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

• ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใชเ้ทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกับการนาํ

ลกัษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบคุคลมาใชท้าํใหส้ามารถยืนยนัตวัตนของบคุคลนัน้ที่ไม่

เหมือนกบับคุคลอ่ืนได ้เช่น ขอ้มลูจาํลองภาพใบหนา้ ขอ้มลูจาํลองม่านตา หรือขอ้มลูจาํลองลายนิว้มือ 

• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น 

ขอ้มลูโปรไฟลส์ื่อสงัคมออนไลน ์เม่ือมีการใชข้อ้มลูและรหัสการเขา้ระบบของสื่อสงัคมออนไลน ์(social 

media credential) เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line และรูปแบบแพลตฟอรม์ออนไลน์อ่ืนๆ 

เพื่อเชื่อมต่อหรือเขา้สูบ่รกิารใดๆ ของบรษัิท เช่น บญัชีสื่อสงัคมออนไลน ์(social media account ID) สิ่ง

ที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งเจา้ของขอ้มลู

สว่นบุคคลสามารถควบคมุการจดัเก็บความเป็นสว่นตวันีผ้่านการตัง้ค่าบญัชีสื่อสงัคมออนไลนท์ี่จดัทาํไว้

ใหโ้ดยผูใ้หบ้รกิารสื่อสงัคมออนไลนด์งักลา่ว 

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผูท้ี่มีอาํนาจหนา้ที่ตดัสินใจเก่ียวกับการรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ซึ่งดาํเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

• การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การดาํเนินการใดๆ ซึ่งกระทาํต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรือชุดขอ้มูลส่วน

บุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสรา้งเก็บรักษา 

เปลี่ยนแปลงหรือปรบัเปลี่ยน การรบั พิจารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร ่หรือการกระทาํอ่ืนใด

ซึ่งทาํใหเ้กิดความพรอ้ม ใชง้าน การจดัวางหรือผสมเขา้ดว้ยกนั การจาํกดั การลบ หรือการทาํลาย 

• แอพพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคาํสั่งที่ใชค้วบคุมการทาํงานของคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อใหท้าํงานตามคาํสั่ง และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยแอพพลิเคชั่น 

(Application) ตอ้งมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้

งานต่างๆ 
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• IP Address หมายถึง สญัลกัษณเ์ชิงหมายเลขที่กาํหนดใหแ้ก่อุปกรณแ์ต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร ์หรือ 

เครื่องพิมพ ์ที่มีสว่นรว่มอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอรห์นึ่งๆ ที่ใชอิ้นเทอรเ์น็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร 

• คุกกี้ (Cookie) หมายถึง text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอรข์องเจ้าของข้อมูล ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียด

ขอ้มูล log การ ใช้งานอินเตอรเ์น็ต หรือพฤติกรรมการใชบ้ริการของเจา้ของขอ้มูล ทัง้นี ้เพื่อรบัประกัน

ประสิทธิภาพใน การใหบ้ริการของบรษัิทแก่เจา้ของขอ้มลู บรษัิทมีความจาํเป็นตอ้งใชค้กุกีห้ลายประเภท

เพื่อจดุประสงค ์ต่างกนัไป ดงัที่ระบตุ่อไปนี ้

o Functionality Cookies: ใชใ้นการจดจาํสิ่งที่เจา้ของขอ้มลูเลือก หรือตัง้ค่าบนแพลตฟอรม์ เช่น 

ชื่อบญัชีผูใ้ช ้ภาษา ฟ้อนต ์และรูปแบบแพลตฟอรม์ เพื่อการนาํเสนอขอ้มลูที่ตรงความตอ้งการ 

เฉพาะบคุคล ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูไดม้ากขึน้ ตามการตัง้ค่าต่างที่เลือกไว ้

o Advertising Cookies: ใชใ้นการจดจาํสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลกัษณะการใช ้บรกิาร

ของเจา้ของขอ้มลู เพื่อนาํเสนอสินคา้ หรือบรกิารที่เก่ียวขอ้งและตรงกบัความสนใจของ เจา้ของ

ขอ้มลู และใชเ้พื่อการประเมินประสิทธิผลของการใชฟั้งกช์ั่นต่างๆของระบบ 

o Strictly Necessary Cookies เป็นคกุกีป้ระเภทที่มีความจาํเป็นอย่างมากต่อการทาํงานเพื่อ 

การใหบ้รกิารของบรษัิท มีความจาํเป็นเพื่อใหก้ารใชบ้รกิารโดยผูใ้ชง้านสามารถทาํได ้อย่าง

ทั่วถึงและปลอดภยั 

• ข้อมูลขนาดเล็กที่ เว็บไซต์ของบริษัท ส่งไปยังคอมพิวเตอรห์รืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ เชื่อมต่อ

อินเทอรเ์น็ต เพื่อเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล โดยคกุกีจ้ะถูกส่งกลบัไปที่เว็บไซตต์น้ทางในแต่ละครัง้ที่กลบัเขา้

มาดทูี่เว็บไซตด์งักลา่ว 

• Log หมายถึง ขอ้มลูที่เกิดจากการใชง้านแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงแหลง่กาํเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง 

เวลา วนัที่ ปรมิาณ ระยะเวลา ชนิดของบรกิาร หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านของแอพพลิเคชั่น 

• ข้อมูลทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หมายถึง ขอ้มลูที่ผ่านกระบวนการจดัทาํขอ้มลูนิรนามแลว้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค ์ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย

กฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนัน้จะทาํเพียงเท่าที่จาํเป็นแก่การดาํเนินงานภายใตว้ตัถุประสงค์

ของบรษัิทเท่านัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจะดาํเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลู รบัรู ้ใหค้วามยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือตามแบบ

วิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัทจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มลู บริษัทจะขอความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มลูโดยชดัแจง้ก่อนทาํการเก็บรวบรวม เวน้แต่การเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลและขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหวจะ

เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดไว ้
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วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะทาํการเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู เพื่อประโยชนใ์นการดาํเนินงาน

ของบริษัท เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง การทาํสญัญา การทาํธุรกรรมทางการเงิน การดาํเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อ

ประสานงานต่างๆ หรือเพื่อปรบัปรุงคุณภาพการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การจัดทาํฐานขอ้มูล 

วิเคราะหแ์ละพัฒนากระบวนการดาํเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงคอ่ื์นใดที่ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

และ/หรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินงานของบริษัท โดยบรษัิทจะจดัเก็บและ

ใชข้อ้มลูดงักลา่วตามระยะเวลาเท่าที่จาํเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มลูหรือตามที่กฎหมายกาํหนดไว้

เท่านัน้ 

บรษัิทจะไม่กระทาํการใดๆ แตกต่างจากที่ระบใุนวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลู เวน้แต่ 

(1) ไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูทราบ และไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

(2) เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติขอ้มลูสว่นบคุคล หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 ทัง้นี ้บรษัิทจะเก็บและรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูไวต้ลอดระยะเวลาตราบเท่าที่เจา้ของ

ข้อมูลยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไวอี้กเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจาก

เจา้ของขอ้มลูพน้จากการเก่ียวขอ้งกับบริษัท เพื่อประโยชนใ์นการปกป้อง และต่อสูส้ิทธิต่างๆ ของบริษัท เวน้แต่

กฎหมายที่ เก่ียวข้องกําหนดให้บริษัทมีหน้าที่ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอ่ืน บริษัทอาจมีความ

จาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูไวเ้ป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษัิทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูไปใหบุ้คคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะ

เปิดเผยตามวตัถุประสงคท์ี่ไดมี้การแจง้ไว ้อย่างไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบริษัทและการ

ใหบ้รกิารแก่เจา้ของขอ้มลู บรษัิทอาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู ใหแ้ก่บรษัิท

ในเครือ หรือบุคคลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ใหบ้ริการต่างๆ ที่ตอ้งดาํเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วน

บุคคล โดยในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว บริษัทจะดาํเนินการใหบุ้คคลเหล่านั้นเก็บรกัษา

ขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็นความลบั และไม่นาํไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นนอกเหนือจากขอบเขตที่บรษัิทไดก้าํหนดไว ้

 การใชค้กุกีจ้ะมีประโยชนใ์นการเสรมิประสิทธิภาพในการใหบ้รกิาร และการทาํงานใหบ้ริการของบริษัท 

แต่หากเจา้ของขอ้มูลตอ้งการ เจา้ของขอ้มูลสามารถลบการตัง้ค่าคุกกีบ้น Browser ของตนเองได ้แต่อย่างไรก็

ตาม เจ้าของข้อมูลต้องรับทราบว่า การดาํเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน

ใหบ้รกิารของบรษัิทไดใ้นบางสว่น ตามจดุประสงคก์ารทาํงานของคกุกีท้ี่ระบไุว ้
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 นอกจากนี ้บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมายกาํหนด 

เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานกาํกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการรอ้ง

ขอใหเ้ปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอาํนาจตามกฎหมาย เช่น การรอ้งขอขอ้มูลเพื่อการฟ้องรอ้งหรือดาํเนินคดีตาม

กฎหมาย หรือการรอ้งขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกับกระบวนการทาง

กฎหมาย 

แนวทางในการดาํเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทจะกาํหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการดา้นการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคลที่สอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติดา้นการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่

พนักงานของบริษัทและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมใหพ้นักงานมีความรูแ้ละตระหนักถึง

หน้าที่และความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บรกัษา การใช ้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูล โดยพนักงานของบริษัทตอ้งปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่บริษัทกาํหนดไว ้เพื่อใหบ้รษัิทสามารถปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

 บริษัทรบัทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของเจา้ของขอ้มูล ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านเจา้ของขอ้มลู ซึ่งไดแ้ก่ สิทธิ ดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลดังกล่าวให ้เป็น

ปัจจบุนัและถกูตอ้ง 

2. สิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททาํใหข้อ้มลูนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช ้งาน

โดยทั่วไปดว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทาํงานไดโ้ดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอใหส้่งหรือ โอน ขอ้มูล

รูปแบบดงักลา่วไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืน 

3. สิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

4. สิทธิขอใหล้บหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได ้เม่ือ

ขอ้มลูนัน้หมดความจาํเป็นหรือเม่ือเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลถอนความยินยอม 

5. สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้ในกรณีเม่ือเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่ตอ้งลบ หรือ เม่ือ

ขอ้มลูดงักลา่วหมดความจาํเป็น 

6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลขอ้มลูที่เจา้ของขอ้มลูเคยใหไ้ว ้

 ทั้งนี ้เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิขา้งตน้ได ้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ 

บริษัทไดก้าํหนดไว ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใดๆ และบริษัทจะพิจารณา และแจง้ผลการพิจารณาการ ขอใชส้ิทธิ 

ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่เราไดร้บัคาํรอ้งขอดงักลา่ว 
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การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษัิทอาจทาํการปรบัปรุงหรือแกไ้ขนโยบายนีเ้ป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงการดาํเนินงานของบรษัิท รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบรษัิทจะ

ประกาศแจง้การเปลี่ยนแปลงใหท้ราบอย่างชดัเจน ก่อนจะเริ่มดาํเนินการเปลี่ยนแปลง 

ช่องทางการติดต่อบริษัท 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 

ชื่อ: บรษัิท เทริน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

สถานที่ติดต่อ: 44/44 ซอยวิภาวดีรงัสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

ช่องทางการติดต่อ: 02-401-8222 

อีเมล: hr@tkc-services.com 

เว็บไซต:์ www.tkc-services.com  

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ชื่อ: นายปิยะ จริาภาพงศา 

สถานที่ติดต่อ: 44/44 ซอยวิภาวดีรงัสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

ช่องทางการติดต่อ: 02-401-8222 

อีเมล: piya@tkc-services.com 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..……….… 
(นายกิตติศักดิ ์อมรชัยโรจนกุ์ล) 

ประธานกรรมการบรษัิท 
 


