
 

 
 

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
PS/0015/65 

เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า  
(Privacy Notice – Vendors & Suppliers) 

 
 บริษัท เอนเนอร์ยี ่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที ่ภายใต้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
คู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่ง
เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “คู่ค้า”) และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าจะได้รับความคุ้มครองตามที่
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็น
ส่วนตัวฉบับนี้ขึ ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี ่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า  
“การประมวลผล”) รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1.  ประเภทบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต 
พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ของบริษัท  

 “คู่ค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการทำธุรกรรมติดต่อกับบริษัท หรือได้รับการอนุมัติให้
มีการทำสัญญาซื้อ/จ้าง/เช่า กับบริษัท ทั้งท่ีเป็นคู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต พันธมิตรทางธุรกิจ และ
หมายความรวมถึง ผู้จัดหา ผู้ผลิต ผู้ขาย (Vendors & Suppliers)  ที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท รวมถึง
ผู้มีอำนาจดำเนินการแทนคู่ค้าตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ ผู้อนุบาลของ 
ผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 
 
ข้อ 2.  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง 
 2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว
บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล   
ชื่อเล่น ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตร
ประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต อีเมล ทะเบียน
รถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น  
 
 

/ อย่างไรกด็ี... 



 

 

 อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึง 
ตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน  
อีเมลที่ใช้ในการทำงาน อีเมลกลุ่มของบริษัท เช่น info@company.co.th  ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) 
หรือข้อมูลแฝง (Pseudonymous Data) ที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธ ีการทางเทคนิค  
ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น  

 2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (Sensitive Data) หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื ่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
กำหนด ซ ึ ่ งบร ิษ ัทต ้องดำเน ินการด ้วยความระม ัดระว ังเป ็นพ ิ เศษ โดยบร ิษ ัทจะเก ็บรวบรวม ใช้   
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณี
ที่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต 

   ทั ้งนี ้ ต ่อไปในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้ หากไม่มีการกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียก  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการข้างต้นให้รวมกันเรียกว่า  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” 

 กรณีบริษัทได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ระบุตัวตนของท่าน หรือบริษัทนำข้อมูล
ของท่านออกจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ระบุตัวตนของท่านด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนในการก่อนิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท
ข้อมูลที่ได้รับอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) ด้วย บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูล
ดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการขีดฆ่า หรือปิดทึบข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ดำเนินการตามที่แจ้ง  
บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการขีดฆ่า หรือปิดทึบข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหวของท่าน 
 
ข้อ 3.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 
 บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่บริษัทจะแจ้ง
ให้ทราบในลำดับถัดไป ทั้งนี ้ได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บไว้ ดังนี้ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล (พ้ืนฐาน) เช่น คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด อายุ 
สัญชาติ เลขที่ประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส เป็นต้น 

ข้อมูลอื่น ๆ (ก) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อบัญชี
ไลน์ (LINE ID) ชื่อบัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook ID) บัญชีกูเกิล (Google ID) 
บัญชีทวิตเตอร์ (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ 
ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

/ (ข) ข้อมูล... 



 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

(ข) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร 
(ค) ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลการ
บันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัท 
(ง) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ 
(จ) ข้อมูลการศึกษาและการอบรม เช่น การศึกษา หลักสูตรที่เข้าอบรม 
(ฉ) ข้อมูลบริษัทที ่ทำงาน เช่น ชื ่อสถานที ่ทำงาน ที ่อยู ่ของที ่ทำงาน  
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ชื่อผู้บังคับบัญชา 
(ช) ข้อมูลนิสัย (Behavior Data) และข้อมูลความชอบส่วนบุคคล เช่น 
กิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน เป็นต้น 

 
ข้อ 4.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที ่มีความอ่อนไหวของท่านผ่าน
กระบวนการ ดังนี้ 

1) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านระบบต่าง  ๆ ของบริษัท หรือผ่าน 
การแลกเปลี ่ยนนามบัตร หรือช่องทางอีเมล บัญชีไลน์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย ช่องทาง 
อิเล็กทรอนิกส์การลงทะเบียน หรือใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท รวมถึงการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชันของบริษัท 

2) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์ สาธารณะ 
ข้อมูลจากบริษัทของคู่ค้า/ผู้ค้า ผู้ให้บริการภายนอก หรือคู่สัญญาจากบริษัทในเครือ  หรือบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. หรือบุคคลอื่นใด 

 เมื ่อท่านตกลงและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บร ิษัท  
ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไมจ่ำกัดเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทางธุรกิจหรือทางอ่ืนใด 
เช่น สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และท่าน
รับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 
 
ข้อ 5.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ฐาน
ในการประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ
บริษัท เช่น สัญญาจ้างงาน หรือสัญญาอื่นใด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา 
ตามแก่กรณ ี

/ 5.2 การปฏิบัติ... 



 

 

 5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่กฎหมายกำหนด เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

 5.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัทโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพ้ืนฐาน หรือสิทธิ
ทางเสรีภาพของท่าน 

 5.4 ความยินยอม (Consent) บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน กรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดให้ขอความ
ยินยอม หรือบริษัทไม่มีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้น เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมา
จากท่านได ้

 วัตถุประสงค์สำหรับคู่ค้า 
   บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือการพิจารณา
และลงนามในสัญญา
ทางการค้า 
 

การพ ิจารณาและลงนามในส ัญญาทางการค ้า และ 
การจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา การประกอบการทำ
ธ ุ รกรรมต ่าง ๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับก ิจการของบร ิษัท  
การปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญารักษา
ความลับ บันทึกข้อตกลง (MOU) สัญญาทางการค้าอื่น ๆ 
และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัท
และค ู ่ ส ัญญา เ พ่ือใช ้ ในการจ ัด เตร ียมข ้อม ูลก ่ อน 
เข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดทำคำขอ
จัดหา การจัดทำรายละเอียด เงื ่อนไข ข้อกำหนดสำหรับ
การจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เป็นต้น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

2. เพ่ือการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขึ้น
ทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า 

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนคู่
ค้าให้เป็นไปตามที ่แต่ละส่วนงานกำหนด หรือเป็นการ
ลงทะเบียนคู่ค้าในระบบออนไลน์ของบริษัท 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

3. เพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคากับบริษทั 

การต ิดต ่อประสานงานในการดำเน ินธ ุรก ิจระหว ่าง 
ผู ้ข ึ ้นทะเบียนเข ้าเป ็นคู ่ค ้าหร ือผ ู ้ เป ็นคู ่ค ้าก ับบริษัท  
การพิจารณาคุณสมบัติของผู ้เสนอราคากับบริษัทตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท รวมถึงผู้เสนอเป็นผู้ให้
บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ 
และที ่ปร ึกษาภาษี ผ ู ้สอบบัญชี ที ่ปร ึกษาทางการเงิน 
สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีและ
การเงิน เป็นต้น 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
 

/ 4. เพื่อการ... 



 

 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

4. เพ่ือการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เร ียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัต ิตามข้อผูกพันทาง
กฎหมาย และข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง
รายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
 

5. การบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
เชื่อมต่อข้อมูลกับคู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต 
ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการ 
ในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

จ ัดทำและให ้บร ิ การระบบเทคโนโลย ีสารสน เทศ  
เพื ่อประมวลผลข้อมูลของคู ่ค้าต่าง ๆ เช่น Facebook, 
Linkedin, Twitter, Youtube, Line Application เป็นต้น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

6. เพ่ือให้สามารถ
จัดการ พัฒนา และ
ดำเนินการใด ๆ ให้
สามารถดำเนินธุรกิจ
ได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ 
และ แอปพลิเคชัน) การตรวจและป้องกันการฉ้อโกง หรือ
อาชญากรรมอ่ืน ๆ การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าปัจจุบัน 
ผู้ที ่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งที่ เป็น
บุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติ
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

7. เพ่ือการบริหารจัดการ
ด้านการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมทางการตลาด 

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำแคมเปญทางการตลาด วิเคราะห์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้คำแนะนำหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์  
แก่ลูกค้า รวมถึงการจัดการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งท่านเป็นหรือปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

• ความยินยอม 

8. เพ่ือการรักษาความ
ปลอดภัยภายใน
บริเวณอาคารหรือ
สถานที่ของบริษัท  
รวมถึง อาคาร หรือ
สถานที่ที่บริษัทได้รับ
มอบหมายให้บริหาร
จัดการ 

เพื ่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือ
สถานที ่ ของบริษัท รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื ้นที่
สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทด้วยกล้อง
วงจรปิด (CCTV) หรือวิธีการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

/ 9. การบริหาร... 
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ประมวลผลข้อมูล 

9. การบริหารจัดการงาน 
เรื่องร้องเรียน  
ข้อพิพาท และ 
คดีความ และ 
การบริหารความเสี่ยง 

1) การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรม
ทุจริต การฉ้อโกง หรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

2) การดำเน ินการใด ๆ เพ ื ่อตรวจสอบ ส ืบสวน 
สอบสวน ดำเนินคดี หรือดำเนินมาตรการใด ๆ  
เพื่อใช้สิทธิตามสัญญาและตามกฎหมาย การระงับ
ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท
กับท่านอันเกี ่ยวข้องกับการทำธุรกิจ และ/หรือ  
นิติสัมพันธ์กับบริษัท 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

 
ข้อ 6.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท 
เฉพาะที่มีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น  ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ  
ของบริษัท การบริหารจัดการ และเพื่อการสื่อสารภายในบริษัท โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท อาจจะ
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็น และเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยกำหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงหน่วยงานหรือทีมงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ดิจิทัล บัญชี 
การเงิน เป็นต้น  

 6.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าที่จำเป็น) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าว อาจตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทในเครือ บริษัทที่ร่วมลงทุน และบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ ่ม ปตท. และบริษัทร่วมลงทุน  
เพ่ือการบริหารความเสี่ยง แลกเปลี่ยนขอข้อมูลระหว่างกัน และการตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท  

2) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการของบริษัท  
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะทำหน้าที่เป็น  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ธนาคารผู้ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ ให ้บริการคลาวด์ (Cloud) และการจัดเก็บข้อมูล ผ ู ้ให ้บริการแอปพลิเคชัน 
โรงพยาบาล ผ ู ้ ให ้บร ิการในการจ ัดท ำการสำรวจ (Survey) และว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล และ 
ผู้ให้บริการแปลภาษา เป็นต้น 
 
 
 

/ 3) หน่วยงาน... 



 

 

3) หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลซึ่งมีอำนาจ  
ตามกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ ของท่าน 
ตลอดจนตามข้อร้องขอของหน่วยงานรัฐ เช ่น สำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดิน สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ศาลยุติธรรม กรมสรรพากร กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต  
กรมบังคับคดี กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน กองทุนกู ้ยืมเงินเพื ่อการศึกษา สำนักงาน
ประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหาแรงงาน เป็นต้น โดยบริษัทจะนำส่งเฉพาะ
ข้อมูลส ่วนบุคคลของท่านที ่ เป ็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามสิ ่งท ี ่บร ิษ ัทคิดเห ็นว่า  
มีความจำเป็นต้องทำเท่านั้น 

4) บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่าน เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายนอก) แล ะ
หน่วยงานภายนอกที่บริษัทประสงค์จะประชาสัมพันธ์ หรือดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ระบไุว้ข้างต้น 
 

ข้อ 7.  การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 

 7.1 ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน 
ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผล
กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

 7.2 หากท่านเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู ้ใช้อำนาจปกครองของผู ้เยาว์ ผู ้อนุบาลของ 
ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการ 
ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจดังกล่าวด้วย 

 ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือ
บางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามท่ีระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยแจ้งให้บริษัททราบ 

 หากท่านเพิกถอนความยินยอมการที่ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน อาจส่งผลให้ท่านเสียประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระดับเดียวกับกรณีที ่ท่านให้ 
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท 
 
 
 
 
 
 

/ ข้อ 8. การส่ง... 



 

 

ข้อ 8.  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

 8.1 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็น 
เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกัน
หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นการ
จำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 

 8.2 บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซ ิร ์ฟเวอร์ (Server) หรือคลาวด์ (Cloud)  
ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการ
ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่าน ทั้งนี้บริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี ่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และบริษัทจะ
กำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

 8.3 กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะ
ได้รับความคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง
บริษัทจะกำหนดให้ผู ้ที ่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม  
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 
 
ข้อ 9.  การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 9.1 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและ
วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่
ใช้บังคับ 

 หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะที่ท่าน
เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า หรือผู้เป็นคู่ค้าของบริษัท และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ ้นต่อสู ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื ่อเหตุอ่ืน  
ตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท 

 9.2 บริษัทจะยังดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป แม้ว่าท่านจะยุติ
ความสัมพันธ์กับบริษัท เท่าท่ีจำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือทำการ
เก็บในรูปแบบที่ทำให้ระบุตัวบุคคลไม่ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น “การทำข้อมูลนิรนาม” (Anonymous 
Data) หรือ “การทำข้อมูลแฝง” (Pseudonymous Data) ที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการ
ทางเทคนิค  

 

/ 9.3 บริษัท... 



 

 

 9.3 บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  
โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ท่านยุติความสัมพันธ์ หรือการติดต่อ
ครั้งสุดท้ายกับบริษัท โดยบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต 

 9.4 เพื ่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความที่เกี ่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  
ส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความ
จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นอายุความตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 9.5 บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพ่ือดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ไม่สามารถระบุ
ชื ่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นการถาวร หรือโดยประการอื ่นเพื ่อจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อ  
พ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เก่ียวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อบริษัทต้องปฏิบัติตามคำขอของท่านให้บริษัททำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
ข้อ 10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical 
Measure) และมาตรการเช ิงบร ิหารจ ัดการ (Organizational Measure) เพ ื ่อร ักษาความปลอดภ ัยใน 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท ได้กำหนด
นโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูล
ไปจากบริษัทใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทได้มี  
การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะตามความจำเป็น และเหมาะสม นอกจากนี้
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนด 
 
ข้อ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
 หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
(ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)  
ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่  
มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู ่

 ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ  
ต่าง ๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชันหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้ร ับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น  
เพ่ือประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

/ (2) สิทธิ... 



 

 

 (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ให้กับท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู ่ในความครอบครองของบริษัท  
ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุ คคลนั้นจะส่งผลกระทบ 
ต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคลนั้น 

 (3) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ ในรูปแบบ 
ให้สามารถอ่าน หรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล  
ที ่บร ิษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล ่าวไปยังผ ู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื ่นโดยตรง   
เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค  

 ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการ
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผย เพ่ือให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา 
อยู่กับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์  และ/หรือบริการของบริษัท  
หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด 

 (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 
 ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดกไ็ด้ 
หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคั ดค้าน 
บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัท
สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยัน
สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

 นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

/ (5) สิทธิ... 



 

 

 (5) สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล  
 ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล 
ที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์  
ที่เก่ียวข้องในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้าน
ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว 

 (6) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้อง
ขอใช้สิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและ 
ต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน 

 (7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ  
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

 (8) สิทธิร้องเรียน 
 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู ้มีอำนาจตามกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง หากท่านเชื ่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้  
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 

 ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้ โดยกรอกรายละเอียดใบแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ช่องทาง www.energycomplex.co.th หรืออีเมล pdpa@energycomplex.co.th 
เพ่ือร้องขอแบบฟอร์มดังกล่าว 

 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และมีบางกรณีที ่มี  
เหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติ  
ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย 
 
ข้อ 12. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษ ัทให ้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลส ่วนบุคคลของท่านเป็นอันดับแรก เช่น  
การเข้ารหัส การจำกัดสิทธิ ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื ่อให้ท่านมั ่นใจว่าบุคลากรของบริษัทและ
บุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคค ล 
ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล  และบริษัทใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย 
ที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล 
 
 

/ บริษัท... 



 

 

 บริษัทได้มีการทบทวน ปรับปรุงขั ้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ เพ่ือให้ได้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยง 
และให้การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งานและความคล่องตัว  
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปกป้อง การสูญหายและการเก็บรวบรวม 
การเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั ้งนี้  
บริษัทจะนำมาตรการต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมาใช้กับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบ
เอกสารก็ตาม 

 
ข้อ 13. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก  
 ในการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ บริษัทพยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มี
มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือ
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อ่ืนนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอ่ืน ข้อมูลส่วนบุคคล
ใดที่ท่านให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าว  และอยู่ภายใต้ ประกาศ/
นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านี้ บริษัทขอให้
ท่านศึกษาและปฏิบัติตามประกาศ/นโยบายเกี ่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั ้น ๆ  
แยกต่างหากจากของบริษัท 
 
ข้อ 14. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า 
         บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าฉบับนี้ ทุก ๆ 3 ปี เว้นแต่
กฎหมายหรือการดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง  
ในส่วนที ่เป็นสาระสำคัญให้ท่านทราบก่อนวันที ่การเปลี ่ยนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ  พร้อมกับประกาศ 
ความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม และอาจขอความยินยอมอีกครั้งสำหรับกรณีที่ต้องได้รับ 
ความยินยอมตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 
ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ 
 
ข้อ 15. ช่องทางการติดต่อ 
 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง  
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล              
  
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         0-2140-1234 
อีเมล :    callcenter@energycomplex.co.th 

/ เจ้าหน้าท่ี... 



 

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         0-2140-1148 
อีเมล :    pdpa@energycomplex.co.th  
 
ข้อ 16. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยเป็น  
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
 
                           ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
          ศิรศักดิ์   จันเทรมะ 
        กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


