ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้รับเหมา คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ให้ควำมสำคัญกับและเคำรพควำมเป็น
ส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตำมที่จะมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมำยและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกำศใช้ภำยใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น
เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม กำรใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเฉพำะเมื่อมีเหตุผลที่เหมำะสมในกำร
ดำเนินกำร และ/หรือ ที่กฎหมำยกำหนดให้กระทำกำรได้ ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภำยนอก
ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อที่จะปฏิบัติตำมสัญญำ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้ำทำสัญญำกับท่ำน
1.2 เพื่อกำรซื้อขำย กำรทำธุรกรรม รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรลงทุนตำมกระบวนกำร
กฎหมำย และกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้
1.3 เพื่อใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลกำรชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ำยเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทำง
บัญชีและกำรจัดกำรทำงบัญชี กำรสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีกำรติดตำมทวงหนี้
1.4 เพื่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรรำยงำนภำยใน กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรจัดกำรงำนใน
กำรจ้ำงตำมสัญญำ
1.5 เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภำยในและภำยนอก)
1.6 เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่บริษัทฯ
1.7 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตำมกฎหมำยของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
โดยยังคงคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของท่ำนนั้นไม่เหนือไปกว่ำประโยชน์ของบริษัทฯ
1.8 เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพำะ ตำมควำมยินยอมที่ท่ำนให้แก่บริษัทฯ ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลำกหลำยประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ
เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย เช่น
 ข้อมูลที่ได้จำกท่ำนโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเข้ำเป็นผู้รับเหมำ คู่ค้ำหรือพันธมิตรทำงธุรกิจกับ
บริษัทฯ
 ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจำกบุคคลภำยนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเข้ำเป็นคู่ค้ำหรือพั นธมิตรทำง
ธุรกิจกับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลทำงกำรค้ำ ข้อมูลจำกลูกค้ำของบริษัทฯ หรือลูกค้ำของท่ำน
ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย เป็นต้น
 กำรสนทนำระหว่ำงท่ำน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกกำรสนทนำผ่ ำนทำงโทรศัพท์ จดหมำย อีเมล์
บันทึกข้อควำม หรือวิธีกำรอื่นใด
 ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับ หรืออำจได้รับเมื่อท่ำนใช้งำนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ และ/หรือ
 เมื่อท่ำนทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนปรำกฏแก่สำธำรณะอย่ำงชัดแจ้ง รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำน
ทำง Social Media ในกรณีดังกล่ำว บริษัทฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพำะข้อมูลที่ท่ำนเลือกให้ปรำกฏ
ต่อสำธำรณะเท่ำนั้น
2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ประเภทของ “ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” ของท่ ำ นที่ บ ริ ษั ท ฯ เก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผย (รวมเรี ย กว่ ำ
“ประมวลผล”) ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นำมสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสือ
เดินทำง หมำยเลขอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรำกฏอยู่บนเอกสำรที่รำชกำร
ออกให้เพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตน เอกสำรสำคัญของนิติบุคคลที่ออกให้โดยรำชกำร (กรณีคู่ค้ำ/พันธมิตร
ทำงธุร กิจ เป็ น นิ ติบุ คคล) หมำยเลขประจำตัว ผู้เสี ยภำษี สัญชำติ ภำพบนบัตรประจำตัว ประชำชน
หนังสือเดินทำง ใบอนุญำตขับขี่ ลำยมือชื่อ ข้อมูลกำรยืนยันตัวตน ภำพถ่ำย ภำพหรือบันทีกจำกกล้อง
วงจรปิด (CCTV)
 ข้อมูลกำรติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
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 ข้อมูลทำงกำรเงิน: ข้อมูลบัญชีธนำคำร ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต และชื่อผู้ถือบัตร
และรำยละเอียดของบัตรเครดิต
 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลตำแหน่งทำงภูมิศำสตร์
 ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): ข้อมูล ศำสนำ ข้อมูล สุ ขภำพ และ
ข้อมูลควำมพิกำร ข้อมูลประวัติอำชญำกรรม
บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำนบำงประเภท เพื่อใช้ในกำรทำสัญญำ
เป็นคู่ค้ำหรือพันธมิตรทำงธุรกิจกับบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล
ประเภทนี้ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมำยอนุญำตให้สำมำรถกระทำได้
2.3 กำรปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อำจปฏิเสธกำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และฐำนทำงกฎหมำย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวโดยใช้ฐำนทำง
กฎหมำยดังต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการ
 เพื่อยืนยันตัวตนของท่ำน
 ฐำนสัญญำ
 กำรขึ้นทะเบียนผู้ขำย / จัดหำสินค้ำ หรือบริกำร
 ฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย
 เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดหำสินค้ำ และ/หรือ บริกำรกับท่ำน
 ฐำนประโยชน์อันชอบธรรม
 เพื่อสื่อสำรกับท่ำนเกี่ยวกับสินค้ำ และ/หรือ บริกำร
 เพื่อชำระเงิน และบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยที่ถึงกำหนด เรียกเก็บเงิน
หรือจ่ำยเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทำงบัญชีและกำรจัดกำรทำงบัญชี
กำรสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีกำรติดตำมทวงหนี้
 เพื่อกำรขนส่งสินค้ำ
 เพื่อเรียกรับสินค้ำ และ/หรือ บริกำรจำกท่ำน
 เพื่อระบุประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำ และบริกำรที่มีอยู่
 เพื่อดำเนินกำรอั นจำเป็นเพื่ อให้ ท่ำนสำมำรถปฏิบัติห น้ำที่ ได้ เช่น
กำรจัดทำบัตรเข้ำออกสถำนที่
 เพื่อปฏิบัติตำมคำร้องขอตำมสิทธิที่ท่ำนมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนที่อยู่ในควำมครอบครองของบริษัทฯ
 เพื่ อ กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน กำรรำยงำนภ ำย ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรจัดกำรงำนในกำรจ้ำงตำมสัญญำ
 เพื่อกำรตรวจสอบกิจกำรภำยในของบริษัท
 เพื่ อ กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎระเบี ย บ และกำรตรวจสอบธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ ทั้งภำยในและภำยนอก
 เพื่อจัดกำรกับข้อพิพำททำงกฎหมำย
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 เพื่อกระบวนกำรคัดเลือกผู้ขำย หรือผู้ให้บริกำร
 เพื่อบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ และท่ำน หรือธุรกิจของ
ท่ำน
 เพื่อรักษำ และทำให้ข้อมูลกำรติดต่อเป็นปัจจุบัน
 เพื่อกำรรับแจ้งข้อร้องเรียนจำกผู้ขำย
 เพื่อตอบข้อร้องเรียน และหำแนวทำงในกำรเยียวยำให้กับท่ำน
 เพื่อดำเนินกำรตำมคำร้องขอของท่ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียกร้องค่ำ
สินไหมทดแทน
การพัฒนาธุรกิจ
 เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำสินค้ำ และบริกำรที่มีอยู่
การบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และความเสี่ยง
 เพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ผลกำรตรวจ
สุขภำพ กำรตรวจสอบสำรเสพติด กำรตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ของบุคลำกรของผู้รับเหมำ คู่ค้ำ หรือผู้ให้บริกำร








เพื่อป้องกัน อำชญำกรรม และบริหำรจัดกำรควำมปลอดภั ยของ
บริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยใน และโดยรอบบริษัทฯ ซึ่ง
อำจมีกำรเก็บภำพ ภำพเคลื่อนไหว และเสียง ของท่ำนกำรแลก
บัตรผ่ำนเข้ำออก
เพื่อจัดให้มีกำรอบรมให้คู่ค้ำ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อรักษำและส่งเสริม
กำรด ำเนิ น กำรโดยปลอดภั ย กำรฝึ ก อบรมให้ กั บ คู่ ค้ ำ หรื อ ผู้
ให้บริกำรตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และลูกค้ำของบริษัทฯ
เพื่อจัดเก็บเอกสำรสำหรับตรวจสอบ อ้ำงอิง
เพื่อสืบหำ ตรวจสอบ รำยงำน และแสวงหำแนวทำงในกำรป้องกัน
อำชญำกรรมทำงกำรเงิน



ฐำนสัญญำ
ฐำนประโยชน์อันชอบธรรม



ฐำนประโยชน์อันชอบธรรม



ฐำนควำมยินยอม



ฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ฐำนประโยชน์อันชอบธรรม
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การบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และความเสี่ยง
 เพื่อตรวจสอบกิจกำรภำยในของบริษัท
 เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อำจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอก เพื่อให้บุคคลเหล่ำนี้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้
4.1 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น
 ผู้รับเหมำช่วง นำยหน้ำ หรือผู้ให้บริกำรใด ๆ ที่ทำงำนให้กับบริษัทฯ หรือให้บริกำรแก่บริษัทฯ ทั้งนี้
รวมถึงผู้รับเหมำช่วง ผู้ให้บริกำร ผู้บังคับบัญชำ และผู้ปฏิบัติงำนของบุคคลดังกล่ำว
 ผู้ได้รับมอบหมำยให้จัดกำรดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่ำน
 คนกลำง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่ำน
 สถำบันทำงกำรเงิน และผู้ให้บริกำรรับชำระเงิน
 บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรปรับโครงสร้ำงบริษัท กำรควบรวม หรือเข้ำถือครองกิจกำรที่
เกิดขึ้นหรืออำจเกิดขึ้น โดยรวมถึงกำรโอนสิทธิ หรือหน้ำที่ใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภำยใต้สัญญำ
ระหว่ำง บริษัทฯ และท่ำน
 หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย รัฐบำล ศำล หน่วยงำนระงับข้อพิพำท ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ให้ทำกำร
ตรวจสอบกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
 บุคคลอื่นใดซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อพิพำทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพำทที่เกี่ยวข้องกับกำรทำ
ธุรกรรม
 หน่วยงำนป้องกันกำรทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อสืบหำ และป้องกันกำรทุจริต และอำชญำกรรม
ทำงกำรเงินอื่น ๆ
 บุคคลใด ๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหำรจัดกำรบัญชีของท่ำน สินค้ำ หรือบริกำรในนำมของท่ำน (เช่น ผู้รับ
มอบอำนำจ ทนำยควำม เป็นต้น) และ/หรือ
 บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจำกท่ำนให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลดังกล่ำว
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4.2 กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ
บริษัทฯ อำจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผล
ในกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่ทำขึ้นระหว่ำงท่ำ น และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญำตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว และจะกำหนดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ในกำรเก็บ
รวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่ำว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับ
จำกวันที่ควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับบริษัทฯ ในฐำนะคู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ จะทำลำย ลบ
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุจำเป็นทำงกฎหมำย หรือเหตุผลทำงเทคนิครองรับ บริษัทฯ อำจเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนกว่ำ
ระยะเวลำนำนกว่ำนั้น
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคำรพ
สิทธิของท่ำนและจะดำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำน
ภำยใต้สถำนกำรณ์บำงประกำร อย่ำงทันท่วงที ท่ำนมีสิทธิดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี้
6.1 สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัย
ควำมยินยอมของท่ำน ท่ำนมีสิทธิที่จะเพิกถอนควำมยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้
ตลอดเวลำ ทั้งนี้ บริษัทฯ อำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปหำกบริษัทฯ สำมำรถใช้ฐำนอื่นในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
6.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิในกำรขอสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษัท
ฯ
6.3 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และสมบูรณ์
6.4 สิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนต่อไป โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิในกำรขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในกำร
คัดค้ำนในข้อถัดไป อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้สิทธิ นี้จะต้องไม่เป็นกำรใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดย
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บริษัทฯ จะพิจำรณำแต่ละคำขอด้วยควำมระมัดระวังตำมบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
6.5 สิ ท ธิ ใ นกำรคั ด ค้ ำ น: ท่ ำ นมี สิ ท ธิ คั ด ค้ ำ นกำรประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของท่ ำ นที่ บ ริ ษั ท ฯ
ประมวลผลภำยใต้ฐำนผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจำกนี้ ท่ำนยังมีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน หำกบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด กำรบันทึก
และวิเครำะห์ลักษณะทำงจิตวิทยำและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)
6.6 สิทธิในกำรขอให้มีกำรระงับกำรประมวลผล: ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนชั่วครำว เช่น เมื่อท่ำนต้องกำรให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่ำน
ร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
6.7 สิทธิในกำรส่งหรือโอนย้ำยข้อมูล: ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนที่สำมำรถใช้งำนโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่ำวนี้จะ
ใช้ได้เฉพำะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้
กระทำโดยอำศัยควำมยินยอมของท่ำน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจำเป็นต้องได้รับกำรประมวลผล
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมภำระข้อผูกพันภำยใต้สัญญำได้
6.8 สิทธิในกำรยื่นข้อร้องเรียน: ท่ำนมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำ บริษัทฯ หรือพนักงำนของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริกำรฝ่ำ
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพ.ร.บ.ฯ หรือประกำศอื่น ๆ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมพ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำว
ท่ำนอำจใช้สิทธิข้ำงตนของท่ำนได้ตลอดเวลำ โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่ำนทำงช่องทำงกำรติดต่อตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 8 ด้ำนล่ำง
บริษัทฯ อำจมีควำมจำเป็นต้องขอข้อมูลบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตนของท่ำนและรับรอง
สิทธิของท่ำนในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยที่จะ
ทำให้ท่ำนมั่นใจได้ว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว
บริษัทฯ จะใช้ควำมพยำยำมในกำรตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตำมกฎหมำยทั้งหมดภำยใน 30 วัน ในบำงกรณี
บริษัทฯ อำจใช้เวลำมำกกว่ำ 30 วันหำกคำขอของท่ำนมีควำมซับซ้อน หรือท่ำนยื่นคำขอเข้ำมำเป็นจำนวนมำกกว่ำ
หนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่ำว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบและจะทำกำรแจ้งสถำนะของคำขอให้ท่ำนทรำบอยู่เสมอ
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7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ
และใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กร ทั้งทำงกำยภำพ และทำงเทคนิคที่เหมำะสมอยู่เสมอ ในกำรจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกทำลำยโดยไม่
ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทำงที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้ำถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงำนหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทฯ
8. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน หรือสอบถำมข้อสงสัยได้ที่ช่องทำงดังต่อไปนี้
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2011 8111 แฟกซ์ : +66 2011 8112
Email: dpo@spcg.co.th
9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว
ประกำศควำมเป็ น ส่ วนตัว ของผู้ รับเหมำ คู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจฉบับนี้ เป็นส่ว นหนึ่งของนโยบำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงสม่ำเสมอ
และอำจมีกำรแก้ไขเปลี่ ย นแปลงนโยบำยคุ้ม ครองข้ อมูล ส่ ว นบุคคลที่กระทบถึงประกำศควำมเป็นส่ ว นตั ว ของ
ผู้รับเหมำ คู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจฉบับนี้ โดยท่ำนสำมำรถดูกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด ได้จำกวันที่ด้ำนล่ำง
ของประกำศควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spcg.co.th]
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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