
 

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

 ที่ PS/0012/65 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
 

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล จึงได้จัดท ำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้น โดยนโยบำยนี้ได้อธิบำยถึง
วิธีกำรที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิดเผย รวมถึง
สิทธิต่ำง ๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลได้รับทรำบถึงนโยบำยในกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกำศนโยบำยฯ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1. ค านิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรง

หรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลที่เป็นเรื ่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีควำม

ละเอียดอ่อนและอำจสุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำง  

กำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำม

พิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วน

บุคคลในท ำนองเดียวกันตำมท่ีคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

“คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้ำที่

และอ ำนำจก ำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มำตรกำร หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

“เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมำยถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  

แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีควำมเป็นเจ้ำของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้ำงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง  

โดยเจ ้ำของข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลน ี ้จะหมำยถ ึงบ ุคคลธรรมดำเท ่ำน ั ้น และไม ่รวมถ ึง “น ิต ิบ ุคคล”  

(Juridical Person) ทีจ่ัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย เช่น บริษัท สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด 

ทั้งนี้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 

1. เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ หมำยถึง 

 1.1 บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือ 

 1.2 ผู้ที่สมรสตั้งแต่อำยุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ 

/1.3 ผู้ที่สมรส.... 



 

 1.3 ผู้ที่สมรสก่อนอำยุ 17 ปี โดยศำลอนุญำตให้ท ำกำรสมรส หรือ 

 1.4 ผู้เยำว์ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ควำมยินยอมในกำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำหรือธุรกิจ

อ่ืน หรือในกำรท ำสัญญำเป็นลูกจ้ำงในสัญญำจ้ำงแรงงำน ในควำมเก่ียวพันกับกำรประกอบธุรกิจหรือ กำรจ้ำง

แรงงำนข้ำงต้นให้ผู้เยำว์มีฐำนะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้ว 

ทั้งนี้ ในกำรให้ควำมยินยอมใด ๆ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภำวะสำมำรถให้ควำม

ยินยอมได้ด้วยตนเอง 

2. เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยำว์ หมำยถึง บุคคลที่อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุ

นิติภำวะตำมข้อ 1 ทั้งนี้ ในกำรให้ควำมยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อ ำนำจปกครองที่มี

อ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้เยำว์ด้วย 

3. เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หมำยถึง บุคคลที่ศำลสั่งให้เป็นคนเสมือน 

ไร้ควำมสำมำรถ เนื่องจำกมีกำยพิกำรหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ำยเสเพลเป็น

อำจิณ หรือติดสุรำยำเมำ หรือมีเหตุอ่ืนใดท ำนองเดียวกันนั้น จนไม่สำมำรถจะจัดท ำกำรงำนโดยตนเองได้ หรือ

จัดกิจกำรไปในทำงที่อำจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ทั้งนี้ ในกำรให้ควำมยินยอมใด ๆ 

จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้พิทักษ์ท่ีมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถนั้นก่อน 

4. เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที ่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หมำยถึง บุคคลที ่ศำลสั่ งให้เป็นคนไร้

ควำมสำมำรถ เนื่องจำกเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งนี้ ในกำรให้ควำมยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้

อนุบำลที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนคนไร้ควำมสำมำรถนั้นก่อน 

ทั้งนี้ หำกกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูล  

ส่วนบุคคลไม่มีผลผูกพันเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ

กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกั บกำรเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ

นิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้อ 2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 โดยปกติทั่วไป บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี้ 

 2.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลจำกข้ันตอนกำรให้บริกำร ดังนี้ 

  (1) ขั้นตอนกำรใช้บริกำรกับบริษัท หรือขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอใช้สิทธิต่ำง ๆ กับบริษัท เช่น  

กำรลงทะเบียนสมัครใช้บริกำร กำรรับข้อมูลข่ำวสำร กำรสมัครงำน เป็นต้น  

/ (2) การเก็บ... 



 

  (2) กำรเก็บข้อมูลโดยควำมสมัครใจของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรท ำแบบสอบถำม 

(Survey) หรือ กำรโต้ตอบทำงที่อยู่อีเมล (Email Address) หรือช่องทำงกำรสื่อสำรอื่น ๆ ระหว่ำงบริษัทและ

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

  (3) กำรเก็บข้อมูลจำกกำรใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่ำนเบรำว์เซอร์คุกกี้ (Browser’s Cookies) 

ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลที่สำม โดยบริษัทเชื่อโดย

สุจริตว่ำบุคคลที่สำมดังกล่ำวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยแก่บริษัท 

 

ข้อ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีกำรที่ชอบด้วย

กฎหมำยและเป็นธรรม โดยในกำรเก็บรวบรวมนั ้นจะท ำเพียงเท่ำที ่จ  ำเป็นแก่กำรด ำเนินงำนภำยใต้

วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่ำนั ้น ทั ้งนี ้ บริษัทจะด ำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูล รับรู้  ให้ควำมยินยอมทำง

อิเล็กทรอนิกส์ หรือตำมแบบวิธีกำรของบริษัท กรณีท่ีบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้ำของข้อมูล 

บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม เว้นแต่กำรเก็บข้อมูลส่วน

บุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้ำข้อยกเว้นตำมที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 หรือกฎหมำยอื่นก ำหนดไว้ 

 

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะท ำกำรเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เพื ่อประโยชน์ในกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรท ำสัญญำ กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินกิจกรรม

บริษัท กำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น 

กำรจัดท ำฐำนข้อมูล วิเครำะห์และพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่

ต้องห้ำมตำมกฎหมำย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่ำวตำมระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้ำของ

ข้อมูลหรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น 

บริษัทจะไม่กระท ำกำรใด ๆ แตกต่ำงจำกที่ระบุในวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้ำของข้อมูลทรำบ และได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล 

(2) เป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

/ ข้อ 5. การเปิดเผย... 



 

ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปรำศจำกควำมยินยอม  

และจะเปิดเผยตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้มีกำรแจ้งไว้ อย่ำงไรก็ดี เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

และกำรให้บริกำรแก่เจ้ำของข้อมูล บริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล 

ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น ผู้ให้บริกำรต่ำง ๆ ที่ต้องด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง  

กับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรให้บุคคล

เหล่ำนั้นเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นควำมลับ และไม่น ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกขอบเขต

ที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 

นอกจำกนี้ บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 

เช่น กำรเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนก ำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีกำร  

ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรร้องขอข้อมูลเพื่อกำรฟ้องร้องหรือด ำเนินคดี  

ตำมกฎหมำย หรือกำรร้องขอจำกหน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลภำยนอกอื ่น ๆ ที ่มีควำมเกี ่ยวข้องกับ

กระบวนกำรทำงกฎหมำย 

 

ข้อ 6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  

 6.1 บริษัทอำจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่ำงประเทศ  

ในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเป็นกำรกระท ำตำมสัญญำระหว่ำงบริษัท

กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของท่ำน หรือเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเข้ำท ำ

สัญญำ หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติตำม

กฎหมำย หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 

 6.2 บริษัทอำจเก็บข้อมูลของท่ำนบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือคลำวด์ที่ให้บริกำรโดยบุคคลอ่ืน 

และอำจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำรให้บริกำรซอฟท์แวร์ส ำเร็จรูป และ

รูปแบบของกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มส ำเร็จรูปในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่บริษัทจะไม่

อนุญำตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะก ำหนดให้บุคคลอื่นเหล่ำนั้นต้องมี

มำตรกำรคุ้มครองควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม 

 6.3 ในกรณีที่มีกำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อท ำให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ำนจะได้รับ

กำรคุ้มครองและท่ำนสำมำรถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ตำมกฎหมำย รวมถึงบริษัทจะ

ก ำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมำตรกำรปกป้องข้อมูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่ำวเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น และด ำเนินกำรเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ปรำศจำกอ ำนำจโดยมิชอบ 

/ ข้อ 7.แนวทาง... 



 

ข้อ 7. แนวทางในการด าเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ รวมถึงมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ให้แก่พนักงำนของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้และ

ตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของเจ้ำของข้อมูล โดยพนักงำนของบริษัทต้องปฏิบัติตำมนโยบำยฯ และแนวปฏิบัติกำรคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยและกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

 

ข้อ 8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ไว้กับบริษัทตรำบเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรประมวลผล และ

เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ท่ำนได้ให้บริษัทท ำกำรประมวลผลข้อมูลครั้งล่ำสุด  

และเม่ือหมดควำมจ ำเป็น บริษัทจะด ำเนินกำรท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้อ 9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

9.1  สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้ ทั้งนี้ 

กำรเพิกถอนควำมยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้

ควำมยินยอมไว้แล้ว 

9.2  สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอท ำส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอให้เปิดเผยกำร

ได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ควำมยินยอม 

9.3  สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

9.4  สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล 

9.5  สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.6  สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล 

9.7  สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอใช้สิทธิดังกล่ำวข้ำงต้นได้ โดยยื่นค ำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลำยลักษณ์

อักษรหรือผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบฟอร์มที่บริษัทก ำหนดผ่ำน “ช่องทำงกำรติดต่อของบริษัท” 

ท้ำยฉบับนี้ โดยบริษัทจะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำตำมค ำร้องฯ ของเจ้ำของข้อมูล ภำยใน 30 วัน นับ

แต่วันที่ได้รับค ำร้องฯ ดังกล่ำว ทั้งนี้ บริษัทอำจปฏิเสธสิทธิของเจ้ำของข้อมูลได้ในกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

 

/ ข้อ 10. การเชื่อมต่อ... 



 

 

ข้อ 10. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก  

ในกำรใช้บริกำรแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัท อำจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบุคคลภำยนอกเป็นผู้ด ำเนินกำร บริษัทพยำยำมที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มี

มำตรฐำนในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่สำมำรถรับผิดชอบในเนื้อหำหรือ

มำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นนั้น เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นประกำรอื่น ข้อมูลส่วน

บุคคลใดที่ท่ำนให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่ำวและอยู่ภำยใต้ 

ประกำศ/นโยบำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกดังกล่ำว (หำกมี) ในกรณีเช่นว่ำนี้ 

บริษัทขอให้ท่ำนศึกษำและปฏิบัติตำมประกำศ/นโยบำยเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรำกฏในเว็บไซต์

นั้น ๆ แยกต่ำงหำกจำกของบริษัท 

 

ข้อ 11. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอำจท ำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยนี้เป็นครั้งครำวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดตำม

กฎหมำย กำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำง 

ๆ โดยบริษัทจะประกำศแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้ทรำบอย่ำงชัดเจน ก่อนจะเริ่มด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง 

 

ข้อ 12. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

 
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
สถำนที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหำนคร 10900 
เบอร์โทรศัพท ์:         0-2140-1234 
อีเมล :    callcenter@energycomplex.co.th 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถำนที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพ 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         0-2140-1148 
อีเมล :    pdpa@energycomplex.co.th 

 

 

 

/ ข้อ 13. กฎหมาย... 



 

 

ข้อ 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อยู่ภำยใต้กำรบังคับและกำรตีควำมตำมกฎหมำยไทยและศำล
ไทยเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำข้อพิพำทใดท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
                                ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
         ศิรศักดิ์   จันเทรมะ 
        กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 


