
 

 

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
PS/0013/65 

เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า  
(Privacy Notice - Customers) 

 
 บริษ ัท เอนเนอร ์ย ี ่  คอมเพล็กซ์  จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (ต่อไปนี ้เรียกว่า “ลูกค้า”) และมุ ่งมั ่นเป็นอย่างยิ ่งที ่จะคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มี  
ความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) 
รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1.  ประเภทบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการ 
ในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และบุคคล 
ใด ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับบุคลากรของบริษัท  

 “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที ่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท  
และหมายความรวมถึง ผู้เข้าร่วมแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ผู้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ และ/หรือ ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ แล้วแต่กรณี รวมถึงผู้มีอำนาจดำเนินการแทนลูกค้าตามกฎหมายแล้วแต่กรณี  เช่น ผู้ใช้อำนาจปกครอง 
ของผู้เยาว์ ผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 
 
ข้อ 2.  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง 
 2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุ     
ตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล      
ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวคนพิการ เลขหนังสือ
เดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต อีเมล 
ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น 
 
 
 

/ อย่างไรกด็ี... 



 

 

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

 2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (Sensitive Data) หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบ 
ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด  
ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต 

   ทั ้งนี้  ต ่อไปในประกาศความเป็นส ่วนตัวฉบับนี้  หากไม่ม ีการกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเร ียก  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการข้างต้นให้รวมกันเรียกว่า 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” 

 กรณีบรษิัทได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ระบุตัวตนของท่าน หรือบริษัทนำข้อมูลของ
ท่านออกจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที ่ระบุต ัวตนของท่านด้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์   
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนในการก่อนิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท
ข้อมูลที่ได้รับอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) ด้วย บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูล
ดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการขีดฆ่า หรือ ปิดทึบข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ดำเนินการตามที่แจ้ง  
บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการขีดฆ่า หรือ ปิดทึบข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหวของท่าน 
 
ข้อ 3.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 
 บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่บริษัท จะแจ้ง 
ให้ทราบในลำดับถัดไป ทั้งนี ้ได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บไว้ ดังนี้ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล (พ้ืนฐาน) เช่น คำนำหน้า ชื ่อ นามสกุล ชื ่อเล่น เพศ รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด อายุ 
สัญชาติ เลขที่ประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช ่น เช ื ้อชาติ  ศาสนา ประว ัต ิอาชญากรรม ข้อมูลว ิเคราะห์ใบหน้า  
(Face Recognition) โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามท่ี
กฎหมายอนุญาต เป็นต้น 

/ ข้อมูลอื่น ๆ .... 



 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ข้อมูลอ่ืนๆ (ก) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อบัญชี
ไลน์ (LINE ID) ชื ่อบัญชีเฟสบุ๊ก (Facebook ID) บัญชีกูเกิล (Google ID) 
บัญชีทวิตเตอร์ (Twitter ID) และบัญชีผู ้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ 
ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
(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) ข้อมูลบริษัทที่ทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ของที่ทำงาน เบอร์
โทรศัพท ์อีเมล ตำแหน่ง ชื่อผู้บังคับบัญชา 
(ช) ข้อมูลนิสัย (Behavior Data) และข้อมูลความชอบส่วนบุคคล เช่น 
กิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน เป็นต้น 

 
ข้อ 4.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ผ่านกระบวนการ 
ดังนี้ 

1) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านระบบต่าง  ๆ ของบริษัทหรือผ่านการ
แลกเปลี่ยนนามบัตร หรือช่องทางอีเมล บัญชีไลน์ โทรศัพท ์โทรสาร จดหมาย ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
การลงทะเบียนหรือใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท รวมถึงการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
ของบริษัท 

2) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอ่ืน เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์ สาธารณะ  
ข้อมูลจากบริษัทของคู่ค้า/ผู้ค้า ผู้ให้บริการภายนอก หรือคู่สัญญาจากบริษัทในเครือ หรือบริษัทใน
กลุม่ ปตท. หรือบุคคลอืน่ใด 

 เม ื ่อท ่านตกลงและยินยอมให้ข ้อม ูลส ่วนบุคคลใด  ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับบุคคลภายนอกแก่บร ิษัท  
ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทางธุรกิจหรือทางอื่นใด 
เช่น สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และท่านรับรอง
และรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 
 
 
 
 
 
 

/ ข้อ 5. วัตถุประสงค์... 



 

 

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 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่กฎหมายกำหนด เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

 5.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบริษัทโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือสิทธิ
ทางเสรีภาพของท่าน 

 5.4 ความยินยอม (Consent) บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน กรณีที ่มีกฎหมายกำหนดให้ขอ 
ความยินยอม หรือบริษัทไม่มีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้น เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
มาจากท่านได ้
 
 วัตถุประสงค์สำหรับลูกค้า 
 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือการดำเนินการ
ตามคำขอของท่าน
ก่อนเข้าทำสัญญา
หรือเพ่ือปฏิบัติตาม
สัญญา 
 

เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติ
ตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงการจัดการ 
Account ของท ่าน ข ้อม ูลการสม ัครเข ้าเป ็นสมาชิก  
จัดส่งข้อมูลการดำเนินการเกี ่ยวกับบัญชีและการเงิน  
การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และดำเนินการ
ใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้า และ/หรือ บริการ หรือตามที่
ท่านได้ร้องขอ 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

2. เพ่ือการบริหาร 
จัดการด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  
และกิจกรรม 
ทางการตลาด 

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำแคมเปญทางการตลาด วิเคราะห์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดต่อลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำหรือ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดการด้านสื ่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งท่านเป็นหรือปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

• ความยินยอม 

/ 3. เพื่อการบริหาร... 



 

 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

3. เพ่ือการบริหาร
จัดการด้าน
ปฏิบัติการ 
(Operation) และ 
การดูแลลูกค้า 
หลังการขาย 

ตรวจสอบและว ิเคราะห์ข ้อม ูลส ่วนบุคคลและข ้อมูล 
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

• ความยินยอม 

เพื่อนำมาพัฒนาช่องทางการให้บริการออนไลน์ของบริษัท 
เพื่อให้ท่านได้รับบริการจากบริษัทอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว
และสะดวกสบายที่สุด 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

เพื ่อให้สามารถเข้าใช ้งานหรือถ่ายโอนข้อมูลในบัญชี  
เลขที่สมาชิก หรือรหัสส่วนตัวต่าง ๆ ที่บริษัทได้ให้บริการ
ต่อท่าน ผ่านเครื ่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้มากกว่า 1 เครื่อง และเพ่ือให้บริษัท
สามารถดูแลตรวจสอบการเข้าใช้งานบัญชี เลขที่สมาชิก 
หรือรหัสส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
การเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น หรือการใช้งานโดยฉ้อฉล หรือ
ในทางมิชอบ รวมถึงเพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
 

4. การบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
เชื่อมต่อข้อมูลกับลูกค้า ตัวแทน  

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

จัดทำและให้บร ิการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประมวลผลข ้อม ูลของล ูกค ้าจากการใช ้งานเว ็บไซต์  
แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของบริษัท เช่น 
Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Line เป็นต้น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

5. เพ่ือให้สามารถ
จัดการ พัฒนา  
และดำเนินการ 
ใด ๆ ให้สามารถ

การบริหารจัดการสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ 
และ แอปพลิเคชัน) การตรวจและป้องกันการฉ้อโกง หรือ
อาชญากรรมอื ่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและ 
ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

/ ดำเนินธุรกจิ... 



 

 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

ดำเนินธุรกิจได้ 
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

การวัดประสิทธิภาพของนโยบายทางการตลาดของบริษัท 
และเพื่อวัดประสิทธิผลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ  

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

• ความยินยอม 

6. การบริหารจัดการ
งานเรื่องร้องเรียน  
ข้อพิพาท และ 
คดีความ และการ
บริหารความเสี่ยง 

1) การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทจุริต  
การฉ้อโกง หรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

2) การดำเนินการใด ๆ เพ่ือตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน 
ดำเนินคดี หรือดำเนินมาตการใด ๆ เพื่อใช้สิทธิตามสัญญา
และตามกฎหมาย การระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ของบริษัท 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

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

1) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร
สำนักงานหรือสถานที่ของบริษัท และการประเมินความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดต่อขอออกบัตรเพ่ือ
เข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของบริษัท การแลกบัตรเพื่อเข้า
พื้นที่อาคารสำนักงาน/สาขา การขอสติกเกอร์ติดรถยนต์ 
การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของบริษัท และการ
บันทึกภาพภายในพื ้นที ่ของบริษัทด้วยกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

2) เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่พนักงาน และ/หรือ 
ลูกจ้างทดลองงาน ให้ทราบ เป็นต้น 

3) เพื ่อประกอบการรักษากรณีเจ ็บป่วยหรือมีการ
บาดเจ็บของท่านหรือของบุคคลอื่น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

 
ข้อ 6.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท 
เฉพาะที่มีบทบาทหน้าที ่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น  ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ  
ของบริษัท การบริหารจัดการ และเพื่อการสื่อสารภายในบริษัท โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท อาจจะ
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็น และเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยกำหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงหน่วยงานหรือทีมงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ดิจิทัล บัญชี 
การเงิน เป็นต้น 

/ 6.2 บริษัทอาจ... 



 

 

 6.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าท่ีจำเป็น) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ตามวัตถุประสงคท์ีไ่ด้ระบุไว้้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าว อาจตั้งอยู่ในประเทศไทย
หรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทในเครือ บริษัททีร่่วมลงทุน และบริษัทในบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมลงทุน  
เพ่ือการบริหารความเสี่ยง แลกเปลี่ยนขอข้อมูลระหว่างกัน และการตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท 

2) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกีย่วข้องกับการดำเนินการของบริษัท  
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะทำหน้าที่ 
เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ธนาคารผู้ให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ ให ้บร ิการคลาวด์  (Cloud) และการจัดเก ็บข้อมูล ผ ู ้ ให ้บร ิการ 
แอปพลิเคชัน โรงพยาบาล ผู้ให้บริการในการจัดทำการสำรวจ (Survey) และวิเคราะห์ข้อมูล 
และผู้ให้บริการแปลภาษา เป็นต้น 

3) หน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้อง 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลซึ่ง  มีอำนาจ
ตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือประโยชน์ของท่าน 
ตลอดจนตามข้อร้องขอของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจ
แห ่ งชาติ  ศาลย ุ ต ิ ธ ร รม  กรมสรรพากร  กรม เช ื ้ อ เพล ิ ง ธ รรมชาติ  กรมการกงสุ ล  
สถานเอกอัครราชทูต กรมบังคับคดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหาแรงงาน เป็นต้น  
โดยบริษัทจะนำส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามสิ่ง 
ทีบ่ริษัทคิดเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำเท่านั้น 

4) บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่าน เช่น ที่ีปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายนอก)  
และหน่วยงานภายนอกที่บริษัทประสงค์จะประชาสัมพันธ์หรือดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

 
ข้อ 7.  การตลาดและสิทธิพิเศษ (Marketing and Privilege) 
 บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศ
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัทอาจจะใช้ชื่อ นามสกุล และข้อมูลการติดต่อ 
เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรหัสไปรษณีย์ เพ่ือกิจกรรมทางการตลาด 
เช่น 

 7.1 ส่งข้อความแจ้งสิทธิประโยชน์ให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง  ๆ ของบริษัท รวมถึง
การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบ Cross Selling และ/หรือ Upselling 

/ 7.2 โครงการ... 



 

 

 7.2 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Loyalty Program) หรือโครงการสิทธิพิเศษของลูกค้า 
(Privilege Program) 

 7.3 กิจกรรมส่งเสริมการขายและสื่อสารทางการตลาด รวมถึงการประกวด การจับรางวัล จับฉลากชิงโชค 
งานอีเว้นท์ และการแข่งขันต่าง ๆ ที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 7.4 การบริจาคเพ่ือกิจกรรมด้านการกุศล และ/หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่แสวงหากำไร 

 การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคลากร และ/หรือ
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้การดำเนินการใด ๆ นั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

 หากท่านไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารการตลาดและสิทธิพิเศษสามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ตลอด เวลา 
ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกรับอีเมลเกี่ยวกับการตลาดได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล  (Unsubscribe) ตามที่
ปรากฏด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ โดยบริษัทจะพยายามเร่งดำเนินการตามความประสงค์ของท่านโดยเร็วที่สุด 
 
ข้อ 8.  การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 
 8.1 ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน 
ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา  ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผล
กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

 8.2 หากท่านเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู ้ใช ้อำนาจปกครองของผู ้ เยาว ์ ผ ู ้อนุบาลของ 
ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการ 
ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจดังกล่าว 

 ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือ
บางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามท่ีระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยแจ้งให้บริษัททราบ 

 หากท่านเพิกถอนความยินยอมการที่ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านอันเนื่องมาจากเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อื ่นที่ไม่ใช่สำหรับการดำเนินการด้านการตลาด  บริษัทอาจ 
ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ หรือบริการ และ/หรือ บริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่าง ๆ 
หรือ ความสัมพันธ์ และ/หรือ บัญชีของท่านที่มีกับบริษัทได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านเสียประโยชน์ในการใช้บริการของ
บริษัทในระดับเดียวกับกรณีที่ท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท 
 
ข้อ 9.  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 9.1 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น ในต่างประเทศในกรณีที ่จำเป็น 
เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกัน 
หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นการจำเป็น
เพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 
 

/ 9.2 บริษัทอาจ... 



 

 

 9.2 บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือคลาวด์ (Cloud) ที่ให้บริการ
โดยบุคคลอ่ืน และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูป
และรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัท 
จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้  และบริษัทจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้น
ต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

 9.3 กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติ 
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะ
ได้รับความคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง
บริษัทจะกำหนดให้ผู ้ที ่ได้ร ับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม  
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 
 
ข้อ 10. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 10.1 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและ
วัตถุประสงค์ที่บริษัทจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ 
ใช้บังคับ 

 10.2 บริษัทจะยังดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป แม้ว่าท่านจะยุติ
ความสัมพันธ์กับบริษัท เท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือทำ 
การเก็บในรูปแบบที ่ทำให้ระบุต ัวบุคคลไม่ได้ไม่ว ่าทางตรงหรือทางอ้อม  เช ่น “การทำข้อมูลนิรนาม”  
(Anonymous Data) หรือ “การทำข้อมูลแฝง” (Pseudonymous Data) ที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
อีกโดยวิธีการทางเทคนิค  

 10.3 บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้   
โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ท่านยุติความสัมพันธ์ หรือการติดต่อ 
ครั้งสุดท้ายกับบริษัท โดยบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต 

 10.4 เพื ่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความที่เกี ่ยวข้อง  บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านไว ้ในรูปแบบที ่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล  อย่างไรก็ตาม บริษัทมี 
ความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นอายุความตามกฎหมายแล้ว  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ 
โดยชอบด้วยกฎหมายของผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 10.5 บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ไม่สามารถระบุ
ชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นการถาวร หรือโดยประการอื่นเพื่อจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี ่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อบริษัทต้องปฏิบัติตามคำขอของท่านให้บริษัททำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

/ ข้อ 11. การคุ้มครอง... 



 

 

ข้อ 11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  
 บร ิษ ัทจะเก ็บร ั กษาข ้ อม ูลส ่ วนบ ุคคลของท ่ าน ไว ้ เป ็นอย ่ างด ี ตามมาตรการ เช ิ ง เ ทคนิ ค   
(Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความปลอดภัย 
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กำหนด
นโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูล 
ไปจากบริษัทใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์  หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทได้มี 
การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะตามความจำเป็น และเหมาะสม นอกจากนี้
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูล  
ส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนด 
 
ข้อ 12. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
 หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
(ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)   
ท่านมีสิทธิที ่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่ 
มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 

 ทั้งนี ้การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่าง ๆ 
เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ ้นและ
สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

 (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ให้กับท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
อาจปฏิเสธคำขอของท่านหากการเข้าถึง  และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั ้นจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ   
และเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

 (3) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ  
ให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ  และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  เว้นแต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค  
 
 

/ ทั้งนี.้.. 



 

 

 ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท 
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา 
อยู่กับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์  และ/หรือบริการของบริษัท  
หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด 

 (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 
 ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้  
หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์  หากท่านยื่นคัดค้าน  
บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถ
แสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั ้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิ 
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณ ี

 นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ 
ทำขึ ้นเพื ่อวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการตลาด หรือเพื ่อวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย 

 (5) สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล  
 ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื ่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี ่ยวข้อง 
ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้
ข้างต้นแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว 

 (6) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้อง 
ขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบ
หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน 

 (7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ 
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

 (8) สิทธิร้องเรียน 
 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

/ ท่านสามารถ... 



 

 

 ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้ โดยกรอกรายละเอียดใบแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ช่องทาง www.energycomplex.co.th หรือ อีเมล pdpa@energycomplex.co.th  
เพ่ือร้องขอแบบฟอร์มดังกล่าว 

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็น 
ที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้  เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัท
ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย 

 
ข้อ 13.  มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอันดับแรก เช่น การเข้ารหัส 
การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ
ในนามของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและบริษัทใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล 

 บริษัทได้มีการทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัทให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ
ให ้การร ักษาความล ับของข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล  ความสมบูรณ์  ความพร ้อมใช ้งานและความคล่องต ัวใน 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื ่อง รวมทั้งการปกป้อง การสูญหายและการเก็บรวบรวม  
การเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัท 
จะนำมาตรการต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมาใช้กับการประมวลผล 
ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือรูปแบบ
เอกสารก็ตาม 
 
ข้อ 14.  การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก  
 ในการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัท อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์  
แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ บริษัทพยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มี
มาตรฐานในการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือ
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อ่ืนนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอ่ืน ข้อมูลส่วนบุคคลใด
ที่ท่านให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าวและอยู่ภายใต้  ประกาศ/นโยบาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านี้ บริษัทขอให้ท่านศึกษา
และปฏิบัติตามประกาศ/นโยบายเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของ
บริษัท 
 
ข้อ 15.  การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า 
         บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ทุก ๆ 3 ปี เว้นแต่
กฎหมายหรือการดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งเปลี ่ยนแปลง 
ในส่วนที ่เป็นสาระสำคัญให้ท่านทราบก่อนวันที ่การเปลี ่ยนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ  พร้อมกับประกาศ 

/ ความเป็นส่วนตัว... 



 

 

ความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม และอาจขอความยินยอมอีกครั้งสำหรับกรณีที่ต้องได้รับ
ความยินยอมตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 
ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ 
 
ข้อ 16. ช่องทางการติดต่อ 

 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล            

     

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         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  
 
ข้อ 17. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยเป็น  
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

                           ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
          ศิรศักดิ์   จันเทรมะ 
        กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 


