
 

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
PS/0016/65 

เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ  
(Privacy Notice – Shareholder & Directors) 

 
 บริษัท เอนเนอร์ย ี ่  คอมเพล็กซ์  จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที ่ภายใต้  
พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว 
ของผู้ถือหุ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่านให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น กรรมการ และตัวแทน 
ของบุคคลดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กำหนด บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ 
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1.  ประเภทบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น กรรมการ ตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าว และบุคคลใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัท เช่น บุคคลในครอบครัวของผู้ถือหุ้น กรรมการ 
บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

 “ผู้ถือหุ้น”    หมายถึง ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ ์จำกัด 

 “กรรมการ”  หมายถึง กรรมการของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
 
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 เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต  
อีเมล ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น 

 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 “ข้อมูล... 



 

 2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (Sensitive Data) หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ซึ่งบริษัท
ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่มีความอ่อนไหว ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

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

 กรณีบริษัทได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ระบุตัวตนของท่าน 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 ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่บริษัทจะแจ้ง 
ให้ทราบในลำดับถัดไป ทั้งนี ้ได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บไว้ ดังนี้ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล (พ้ืนฐาน)  เช่น คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รูปถ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง วันเดือนปี
เกิด อายุ สัญชาติ เลขที ่ประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่
ประกันสังคม เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร 
เลขที่บัญชีสินเชื ่อส่วนบุคคล เลขทะเบียนรถยนต์ ที ่อยู ่ปัจจุบัน ที ่อยู ่ตาม
ทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส สถานภาพทาง
ทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลการวิเคราะห์
ใบหน้า (Face Recognition) โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือ
ตามท่ีกฎหมายอนุญาต เป็นต้น  

ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการเรียนรู้  
ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตต่าง ๆ ข้อมูลจากการทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
ข้อมูลการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ข้อมูลทางการเงิน ความคิดเห็น 

/ ตำแหน่ง... 



 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขประจำเครื่อง บันทึกเสียง บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัท 
จัดขึ้น และข้อมูลอื่นใดท่ีถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เป็นต้น 

ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
ผู้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ 
นามสกุล ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื ่น ๆ เท่าที ่จำเป็น  
เป็นต้น 

 
ข้อ 4.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 4.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 
 จากกระบวนการสรรหา การลงทุน การกรอกข้อมูลในเอกสาร การสมัครเข้ามาดำรงตำแหน่ง  
การเปลี ่ยนแปลงบัญชีผู ้ถือหุ ้น การเพิ ่มหรือลดทุน การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลและ 
การปรับปรุงข้อมูลของท่านจากการจ้างงานหรือกระบวนการต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ  
และตัวแทนของบุคคลดังกล่าวของบริษัท 

 4.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน 
 บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เว็บไซต์
ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิง หรือผู้ให้การรับรองข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติส่วนตัวอื่น ๆ หรือหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 
 บริษัทอาจได้รับข้อมูลบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านโดยท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับบริษัท เช่น คู่สมรส 
บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลอ้างอิง ซึ่งบริษัทใช้ข้อมูล
เพื ่อจ ัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ก ับท่าน  หรือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื ่ออ้างอิงข ้อมูล 
อันเป็นประโยชน์กับท่าน โปรดแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้รับทราบ
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจำเป็น เว้นเสียแต่ว่ามีข้อกำหนดทาง
กฎหมายอื่นตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับบริษัทโดยไม่ต้องขอความยินยอม 
 
ข้อ 5.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ฐาน 
ในการประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา เช่น 
สัญญาร่วมทุน สัญญาหุ้นส่วน สัญญาเพิ่มหรือลดทุน สัญญาแต่งตั้งกรรมการ หรือสัญญาอื่นใด หรือเพื่อใช้ใน 
การดำเนินการตามคำขอ/ใบสมัครของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ตามแก่กรณ ี
 
 

/ ข้อ 5.2 การปฏิบัติ... 



 

 5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื ่อปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ตามท ี ่กฎหมายกำหนด เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ กฎหมาย
บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี ่ยวกับรัฐวิสาหกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

 5.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบริษัทโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือสิทธิ
ทางเสรีภาพของท่าน 

 5.4 ความยินยอม (Consent)  
 บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน กรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ขอความยินยอม หรือบริษัทไม่มีเหตุให้ใช้
ฐานการประมวลผลข้างต้น เพ่ือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้ 
 
 วัตถุประสงค์สำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท 
   บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือดำเนินการตาม
กระบวนการและ
ขั้นตอนของบริษัท 
ระหว่างท่านกับบริษัท 

1) เพื ่อการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น การประชุม
คณะกรรมการ 

2) เพื ่อให้ท่านใช้สิทธิของท่านในฐานะผู ้ถือหุ้น  
การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

3) เพื่อการลงทะเบียนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท รวมทั้งเก็บรักษาและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

4) เพ่ือจ่ายเงินปันผล 
5) เพื ่อติดต่อสื ่อสารกับท่านเกี ่ยวกับข้อมูลที่

เกี ่ยวข้องกับผู ้ถ ือหุ ้น และคณะกรรมการ รวมถึง
จดหมายถึงผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ หนังสือบอก
กล่าวเช ิญประชุม ประกาศ และข้อมูลเก ี ่ยวกับ 
การจ ่ายเง ินป ันผล รายงานการประช ุม รวมถึง 
การประชุมสามัญประจำปีของบริษัท การประชุม
วิสามัญอ่ืน ๆ ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว และการสำรวจ
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่ผู้บริหารระดับฝ่าย 

6) เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้มีอำนาจ 
รวมถึงนายทะเบียนหุ ้น นายทะเบียนหลักทรัพย์   
เพ่ือประโยชน์ในจัดการการถือหุ้นของท่านในนามของ
บริษัท  

•  การปฏิบัติตามสัญญา 
•  หน้าที่ตามกฎหมาย 

/ 7) การบริหาร... 



 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

7) การบร ิหารจ ัดการทะเบ ียนผ ู ้ถ ือห ุ ้นและ
คณะกรรมการ การมอบฉันทะ และอื ่น ๆ สำหรับ 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

8) การบร ิหารจ ัดการบร ิษ ัท เช ่น การเริ่มตั้ ง  
การเ พ่ิมท ุน ลดท ุน การปร ับโครงสร ้างก ิจการ  
การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 

9) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย 

2. เพ่ือดำเนินการด้าน
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 

1) เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและการแพ้อาหารของ 
ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมประชุม กรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท 

2) เพ ื ่อตรวจสอบและเก ็บหล ักฐานเอกสาร 
การยืนยันตัวตน ซึ ่งอาจรวมถึงเอกสารที ่มีข ้อมูล 
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

•  ความยินยอม 

3. เพ่ือดำเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) เพ่ือการตรวจสอบกิจการภายในและการบริหาร
จัดการธุรกิจของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ ื ่ อการปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบและการ
ตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ท้ังภายในและภายนอก) 

3) เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ มีส่วนร่วม
และรู ้ถึงกิจการของบริษัท โดยสังเขป เช่น การจัด
กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท เป็นต้น 

4) เพื่อการดำเนินการสมัครสมาชิกใช้งานเว็บไซต์ 
หรือแอปพลิเคชัน ที ่บร ิษัทได้จ ัดให้ม ีข ึ ้นสำหรับ 
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 

5) เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือ การเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว  เช่น  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ  
เป็นต้น 

6) เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการ
ประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น ที ่ปรึกษา
กฎหมาย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ รวมถึงการเผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการ
สื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท 

•  ประโยชน์โดยชอบด้วย 
กฎหมาย 
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7) เพื่อเป็นฐานข้อมูล และเพื่อดำเนินการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐานะที่เป็นผู้ถือ
หุ้น หรือกรรมการ เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัทใน
กลุ่มที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
เป็นต้น 

8) เพ ื ่ อ เป ็นฐานข ้อม ูลผ ู ้ ม ี ส ่ วนได้ ส ่ วน เสีย
(Stakeholder) ของบริษัท และ/หรือใช้ข้อมูลเพ่ือการ
บริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงาน 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

9) เพ ื ่ อการต ั ้ งส ิทธ ิ เร ียกร ้องตามกฎหมาย  
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพ่ือ
บังคับตามกฎหมาย 

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

1) เพื ่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
อาคารสำนักงานหรือสถานที ่ของบริษัท และการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการ
แลกบัตรเพื่อเข้าพื้นที่อาคารสำนักงาน/สาขา การขอ
สติกเกอร์ติดรถยนต์ การบันทึกข้อมูลการเข้าออก
สถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพภายในพื้นที่
ของบริษัทด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

2) เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน  

3) เพ่ือประกอบการรักษากรณีเจ็บป่วยหรือมีการ
บาดเจ็บของท่านหรือของบุคคลอ่ืน 

•  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 
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 6.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าท่ีจำเป็น) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ตามวัตถุประสงคท์ีไ่ด้ระบุไว้้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าว อาจตั้งอยู่ในประเทศไทย
หรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทในเครือ บริษัททีร่่วมลงทุน และบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.  และบร ิษ ั ทร ่ วมลงทุน  
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 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลซ่ึงมีอำนาจตาม
กฎหมาย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือประโยชน์ของท่าน 
ตลอดจนตามข้อร้องขอของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ศาลยุติธรรม กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต กรมบังคับคดี กรมโยธาธิการ กรมผังเมือง  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทุนกู้ยืมเงินเพื ่อการศึกษา สำนักงานประกันสังคม  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหาแรงงาน เป็นต้น โดยบริษัทจะนำส่งเฉพาะข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านที่เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามสิ่งที่บริษัทคิดเห็นว่ามีความจำเป็น 
ต้องทำเท่านั้น 

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

 
ข้อ 7.  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 7.1 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าวไปยัง
บุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่ีจำเป็น เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
เป็นคู ่ส ัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิต ิบ ุคคลอื ่น  เพื ่อประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือเพื ่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ถือหุ้น  
กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพของผู้ถือหุ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นการจำเป็น 
เพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 

/ 7.2 บริษัท... 



 

 7.2 บริษัทอาจเก็บข้อมูลของผู ้ถือหุ ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว บนคอมพิวเตอร์ 
เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือคลาวด์ (Cloud) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน 
ของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูป
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ถือหุ ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ทั ้งนี้ บริษัทจะ 
ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และบริษัทจะกำหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นต้อง
มีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

 7.3 กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น  กรรมการ และตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครอง
และผู้ถือหุ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเกี ่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น 
กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงบริษัทจะกำหนดให้ผู้ที ่ได้รับข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้ถือหุ้น กรรมการ 
และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว อย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  
และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 
 
ข้อ 8.  การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น   
หรือกรรมการ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศความเป็นส่วนตัว  
ฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้  

  ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน 
ของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 
 
ข้อ 9.  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 และบริษัทได้ 
มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะตามความจำเป็น และเหมาะสม นอกจากนี้
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูล  
ส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

/ ข้อ 10 สิทธิ... 



 

ข้อ 10.  สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

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

 ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณางาน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่าน 
พึงได้รับจากบริษัท หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควร
ศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

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

 (3) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ 
ให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ  และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท 
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  เว้นแต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค  

 ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท 
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา 
อยู่กับบริษัท 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 ี
 

/ นอกจากน้ี... 



 

 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 หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
ในการเก็บรักษาข้อมลูดังกล่าว 

 (6) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้อง 
ขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบ
หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน 

 (7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ 
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

 (8) สิทธิร้องเรียน 
 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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

 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้  เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัท
ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย 
 
ข้อ 13.  มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอันดับแรก เช่น การเข้ารหัส 
การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ
ในนามของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม  ซึ ่งรวมถึงหน้าที่ 
ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและบริษัทใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผล
ข้อมูล 
 

/ บริษัทไดม้ี... 



 

 บริษัทได้มีการทบทวน ปรับปรุงขั ้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยง  
และให้การร ักษาความลับของข้อมูลส ่วนบุคคล  ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช ้งานและความคล่องตัว 
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 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 11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ 
         บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการฉบับนี้ ทุก ๆ 3 ป ี
เว้นแต่กฎหมายหรือการดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง
ในส่วนที ่เป็นสาระสำคัญให้ท่านทราบก่อนวันที ่การเปลี ่ยนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ  พร้อมกับประกาศ 
ความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม และอาจขอความยินยอมอีกครั้งสำหรับกรณีที่ต้องได้รับ
ความยินยอมตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว  
ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ 
 
ข้อ 12. 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  
 

/ เจ้าหน้าท่ี... 



 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         0-2140-1148 
อีเมล :    pdpa@energycomplex.co.th  
  
ข้อ 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยเป็นผู้มี
อำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น 
 
 
                                ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
        ศิรศักดิ์   จันเทรมะ     
        กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


