
 

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
PS/0018/65 

เรื่อง นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบน
เว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://www.energycomplex.co.th,  https://www.encony.com  หรือบนแพลตฟอร์ม
อื่น ๆ ในอินเตอร์เน็ต เช่น เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) บัญชีไลน์ (Official Line Account)  Application  
อื่น ๆ ของบริษัท เป็นต้น (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) บริษัท อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 
โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถ
อำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะของท่าน  

นโยบายคุกก้ีฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุกกี้คืออะไร 
 คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื ่อมต่อกับ

อินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะท าหนา้ที่
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื ่อเข้าสู ่เว ็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื ่อ  ที ่อยู ่ อีเมล รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส  
(IP Address) เบอร์โทรศัพท์ และค าค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น  

 คุกกี้จะช่วยให้บริษัททราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนาปรับปรุง
ประสบการณ์การใช้งาน/การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยการบันทึกการตั้งค่า
ของคุกกี้ จะช่วยจดจ าการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะท าให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น 

 
2. บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใด 

 บริษัทอาจใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• คุกกี้ประเภทที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) 

• คุกกี้เพ่ือการท างานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies) 

• คุกกี้เพ่ือการวิเคราะห์/วัดผลการท างานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies)  
 

/3. บริษัทใช้.... 



  

 
3. บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร 

 บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง การตั้งค่าการใช้งานของท่านเมื่อ
ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโดยการน าไฟล์คุกกี้จ านวนหนึ่งเข้าสู่เว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ในกรณีนี้ บริษัทใช้
คุกกี้เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

หมวดหมู่ของคุกกี้ วัตถุประสงค์และค าอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี้ อายุการใช้งาน 

คุกกี้ประเภทที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง (Strictly 
Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้มีความส าคัญต่อการท างานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่
ท าให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่าง
ปลอดภัย   

90 วัน 

คุกกี้เพ่ือการท างานของ
เว็บไซต์ (Site 
Functionality 
Cookies) 

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ 
ของบริษัท เช่น การลงทะเบียน การล็อกอินเข้าสู ่ระบบ เป็นต้น  
โดยคุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจ าตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์
อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาส าหรับท่าน ปรับให้
เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจ า
การตั ้งค่าของท่าน เช่น ภาษา ภูมิภาค ขนาดของตัวอักษรที ่ท ่าน
เลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ เป็นต้น 
หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ จะส่งผลให้บริการบางส่วนหรือ
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องอาจท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

90 วัน 

คุกกีเ้พ่ือการวิเคราะห์/
วัดผลการท างานของ
เว็บไซต์ (Site 
Analytical/ 
Performance Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจ าและนับจ านวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม
เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการท างานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ ้นและ 
มีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี ่ยวกับ
วิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการ
ท างานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่าง
ง่ายดาย และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมี
ประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท 
หากท่านไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจะไม่ทราบว่าท่านได้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และจะไม่สามารถตรวจสอบผลการท างาน
ของเว็บไซต์ได้ 

90 วัน 

   
 

/อน่ึง คุกกี้... 



  

 
 อนึ่ง คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะการท างานต่าง ๆ เช่น วิดีโอ แผนที่ โซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น 
บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการท างาน ท่านควรต้อง
ศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจ
น าข้อมูลของท่านไปใช้ 
 

4. การจัดการคุกกี้ 
ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ลบคุกกี้ซึ่งถูก  

ตั้งค่าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถด าเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่า เบราว์เซอร์ 
ของท่าน อาทิ ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านโดยการปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถปิดการ
ท างานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพ่ือระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้
ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) 

อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากท่าน
อาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรืออาจไม่สามารถ
เก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งอาจท าให้  
ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

 
5. ประกาศความเป็นส่วนตัว 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์
ของบริษัท โดยนโยบายการใช้คุกก้ีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท 

 
6. การแก้ไขนโยบายคุกกี้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ เพ่ือ
ตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่บริษัทจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้
เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เหมาะสม บริษัทอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้
ให้ไว้ ขอให้ท่านอ่านรายละเอียดนโยบายการใช้คุกกี้ และประกาศความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์
ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งาน 

 
 
 

/7. การติดต่อ... 



  

 
7. การติดต่อ 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ 
ร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้  

 
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท ์:         0-2140-1234 
อีเมล :    callcenter@energycomplex.co.th 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         0-2140-1148 
อีเมล :    pdpa@energycomplex.co.th 
 
 
           ประกาศใช้ ณ วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
              ศิรศักดิ์   จันเทรมะ 
            กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

mailto:callcenter@energycomplex.co.th

