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เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัว ส าหรับผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
 
 บริษัท ทีพีบีไอ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขตำมที่จะมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมำย รวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกำศใช้ภำยใต้ พ.ร.บ.ฯ 
ดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้จัดท ำประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
     
1.  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเฉพำะเมื่อมีเหตุผลที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำร          
และ/หรือท่ีกฎหมำยก ำหนดให้กระท ำกำรได้ ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภำยนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก ดังต่อไปนี้  
 1.1 เพื่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือภำระข้อผูกพันตำมกฎหมำย 
 1.2 เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย 
 1.3 เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภำยในและภำยนอก) 
 1.4 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตำมกฎหมำยของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยยังคงค ำนึงถึง
สิทธิขั้นพื้นฐำนของท่ำนไม่น้อยไปกว่ำประโยชน์ของบริษัทฯ 
 1.5 เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพำะ ตำมควำมยินยอมที่ท่ำนให้แก่บริษัทฯ ในกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน 
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลำกหลำยประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมนั้นข้ึนอยู่กับสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนและบริษัทฯ ในฐำนะผู้มำติดต่อของบริษัท 
 2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
   บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย เช่น 

• ข้อม ูลที ่ได ้จำกท่ำนโดยตรง เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน หนังส ือเดินทำง ใบอนุญำตขับขี่                 
บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็นต้น  

• กำรบันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวจำกกล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภำพ  

• กำรสนทนำระหว่ำงท่ำนและบริษัทฯ รวมถึงบันทึกกำรสนทนำผ่ำนทำงโทรศัพท์ จดหมำย อีเมล บันทึก
ข้อควำม หรือวิธีกำรอื่นใด 

• เมื่อท่ำนใช้งำนระบบสำรสนเทศ แอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• กำรเข้ำร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ 
 ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลอื่น เช่น หน่วยงำนสำธำรณะ หน่วยงำน
รำชกำร หน่วยงำนคัดกรองแหล่งข้อมูล ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะ และแหล่งข้อมูลที่สำมำรถเข้ำถึงได้ เช่น โปรไฟล์ทำง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่ำนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล”) 
ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
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• ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นำมสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสือ
เดินทำง หมำยเลขอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวท่ีปรำกฏอยู่บนเอกสำรที่รำชกำรออก
ให้เพื ่อใช้ในกำรยืนยันตัวตน สัญชำติ ภำพบนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง                 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ลำยมือช่ือ ภำพถ่ำย ภำพหรือบันทึกจำกกล้องวงจรปิด (CCTV) 

• ข้อมูลกำรติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล  

• ข้อมูลทำงกำรเงิน: ข้อมูลบัญชีธนำคำร 

• ข้อมูลกำรศึกษำและอำชีพ: ต ำแหน่ง รำยละเอียดวุฒิกำรศึกษำ ควำมส ำเร็จทำงกำรศึกษำ คุณวุฒิ 
ทักษะ ประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำน และกำรเป็นกรรมกำรหรือมีต ำแหน่งในบริษัทหรือกิจกำร
อื่น ๆ 

• ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ท่ีอยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ 
 2.3 กำรปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 
 ในกรณีที่บริษัทฯ จ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริษัทฯ 
บริษัทฯ อำจปฏิเสธกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องและฐำนทำงกฎหมำย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวโดยใช้ฐำนทำงกฎหมำยดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื ่อด  ำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบ ข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับ
ดูแล หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนสำธำรณะ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

• เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 

• ฐำนสัญญำ 
• ฐำนกฎหมำย 

• เพื่อยืนยันตัวตน 
• เพื่อลงทะเบียนผู้มำติดต่อ 
• เพื่อกำรพิจำรณำเข้ำพื้นที่ของบริษัทฯ  
• เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบกิจกำรภำยในของบริษัทฯ 
• เพื ่อกำรปฏิบัต ิตำมกฎระเบียบและกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษัท       

(ท้ังภำยในบริษัท บริษัทในเครือ และภำยนอก) 
• เพื่อปกป้องสถำนะทำงกฎหมำยของบริษัทฯ 
• เพื่อจัดกำรและบริหำรธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
• เพื่อจัดกิจกรรมทำงสังคมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น 
• เพื่อกำรจัดท ำแบบส ำรวจ (survey) ของบริษัทฯ 
• เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของบริษัทฯ 
• เพื่อป้องกันอำชญำกรรมและบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของบริษัทฯ 

เช่น ติดตั ้งกล้องวงจรปิดภำยในและโดยรอบบริษัทฯ ซึ ่งอำจมีกำร       
เก็บภำพ ภำพเคลื่อนไหว และเสียงของท่ำน  

• ฐำนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ อำจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอก เพื่อให้บุคคลเหล่ำนี้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

• ผู้รับเหมำช่วง นำยหน้ำ หรือผู้ให้บริกำรใด ๆ ที่ท ำงำนให้กับบริษัทฯ หรือให้บริกำรแก่บริษัทฯ เช่น       
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรประชุม ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมำช่วง ผู้ให้บริกำร ผู้บังคับบัญชำ และผู้ปฏิบัติงำน
ของบุคคลดังกล่ำว 

• ผู้ได้รับมอบหมำยให้จัดกำรดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่ำน 

• บุคคลผู้ติดต่อและตัวแทนของท่ำน 

• สถำบันทำงกำรเงินและผู้ให้บริกำรรับช ำระเงิน ผู้รับประกันและตัวแทนหรือนำยหน้ำของผู้รับประกัน 
บริษัทหลักทรัพย์ ท่ีปรึกษำ ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ 

• หน่วยงำนท่ีบังคับใช้กฎหมำย เช่น รัฐบำล ศำล หน่วยงำนระงับข้อพิพำท ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ให้ท ำกำร
ตรวจสอบกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

• บุคคลอื่นใดซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อพิพำทใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพำทท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรม 

• หน่วยงำนป้องกันกำรทุจริตซึ ่งใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อสืบหำและป้องกันกำรทุจริต และอำชญำกรรม
ทำงกำรเงินอ่ืน ๆ 

• บุคคลใด ๆ ที่ออกค ำสั่งหรือบริหำรจัดกำรบัญชีของท่ำนหรือในนำมของท่ำน (เช่น ผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทนำยควำม เป็นต้น)  

• บุคคลใด ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้รับค ำสั่งจำกท่ำนให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลดังกล่ำว 

• บริษัทในเครือและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

• บริษัท องค์กร หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ด ำเนินกำรตรวจสอบกิจกำร/กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 4.2 กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ 
 บริษัทฯ อำจต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือประมวลผลใน           
กำรปฏิบัติตำมสัญญำที่ท ำขึ้นระหว่ำงท่ำนและบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญำตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำว และจะก ำหนดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม 
5.  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่จ ำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม 
และประมวลผลข้อมูลดังกล่ำว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ท่ำนเป็น       
ผู้มำติดต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะท ำลำย ลบ หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นทำงกฎหมำย หรือเหตุผลทำงเทคนิครองรับ บริษัทฯ อำจเก็บรักษำข้อมูล       
ส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนกว่ำระยะเวลำนั้น  
6.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่ำนมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคำรพสิทธิของท่ำน
และจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนภำยใต้สถำนกำรณ์      
บำงประกำรอย่ำงทันท่วงที 
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 ท่ำนมีสิทธิด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี้ 
 6.1 สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัยควำมยินยอม
ของท่ำน ท่ำนมีสิทธิที่จะเพิกถอนควำมยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ตลอดเวลำ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
อำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปหำกบริษัทฯ สำมำรถใช้ฐำนอ่ืนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
 6.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิในกำรขอส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษัทฯ 
 6.3 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สมบูรณ์ 
 6.4 สิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได้ ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไป โดยท่ำน
สำมำรถใช้สิทธิในกำรขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในกำรคัดค้ำนในข้อถัดไป อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้สิทธินี้
จะต้องไม่เป็นกำรใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำแต่ละค ำขอด้วยควำมระมัดระวังตำม
บทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
 6.5 สิทธิในกำรคัดค้ำน: ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ที่บริษัทฯ ประมวลผลภำยใต้ฐำน
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจำกนี้ท่ำนยังมีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกบริษัทฯ 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื ่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด กำรบันทึกและวิเครำะห์ลักษณะทำงจิตว ิทยำ              
และพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 
 6.6 สิทธิในกำรขอให้มีกำรระงับกำรประมวลผล: ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนชั่วครำว เช่น เมื่อท่ำนต้องกำรให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่ำนร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์
เหตุผล หรือฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
 6.7 สิทธิในกำรส่งหรือโอนย้ำยข้อมูล: ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน      
ที่สำมำรถใช้งำนโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่ำวนี้จะใช้ได้เฉพำะในกรณี
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้กระท ำโดยอำศัยควำมยินยอม
ของท่ำน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจ ำเป็นต้องได้รับกำรประมวลผลเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมภำระข้อผูกพัน     
ภำยใต้สัญญำได้  
 6.8 สิทธิในกำรยื่นข้อร้องเรียน: ท่ำนมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมก ำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำ บริษัทฯ หรือพนักงำนของบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของบริษัทฯ 
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพ.ร.บ.ฯ หรือประกำศอื่น ๆ ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำว 
 ท่ำนอำจใช้สิทธิข้ำงต้นของท่ำนได้ตลอดเวลำ โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่ำนทำงช่องทำงกำรติดต่อตำมที่ระบุไว้ใน              
ข้อ 8 ด้ำนล่ำง 
 บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องขอข้อมูลบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตนของท่ำน และรับรองสิทธิของ
ท่ำนในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยที่จะท ำให้ท่ำนมั่นใจได้ว่ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว  
 บริษัทฯ จะใช้ควำมพยำยำมในกำรตอบกลับค ำขอที่ถูกต้องตำมกฎหมำยทั้งหมดภำยใน 30 วัน ในบำงกรณี บริษัทฯ 
อำจใช้เวลำมำกกว่ำ 30 วันหำกค ำขอของท่ำนมีควำมซับซ้อน หรือท่ำนยื่นค ำขอเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำกกว่ำหนึ่งค ำขอ ในกรณี
ดังกล่ำว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบและจะท ำกำรแจ้งสถำนะของค ำขอให้ท่ำนทรำบอยู่เสมอ 
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7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นอย่ำงยิ ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและ  

ใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กร ทั้งทำงกำยภำพและทำงเทคนิคที่เหมำะสมอยู่เสมอ ในกำรจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกท ำลำยโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และน ำไปใช้
ในทำงที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเข้ำถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงำนหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้ำท่ีของบริษัทฯ 
8. การจัดการกับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อสงสัย

ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี ่ยวกับวิธีกำรที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่ำน หรือสอบถำมข้อสงสัยได้ที่ช่องทำง ดังต่อไปนี้  
ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัท ทีพีบีไอ จ ำกัด (มหำชน)  

เลขท่ี 42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210  

โทร: (+66) (0)2 429 0354-7 

E-mail Address: privacy@tpbigroup.com

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว
ประกำศควำมเป็นส่วนตัวส ำหรับผู้มำติดต่อ บุคคลภำยนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2565 โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบำยคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยท่ำนสำมำรถดู 
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด ได้จำกวันที่ด้ำนล่ำงของประกำศควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.tpbigroup.com 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 22 สิงหำคม 2565 เป็นต้นไป 

ประกำศ ณ วันท่ี 22 สิงหำคม 2565  
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