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ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับบุคลากรของบริษัทฯ 

วันที่มีผลใช้บังคับ: 1 มิถนุายน 2564 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั ผลิต
ไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  (ซ่ึงต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “บริษัทฯ”) ให้ความส าคญัในเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล
ของท่าน โดยประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรับบุคลากรของบริษทัฯ ฉบบัน้ี (ซ่ึงต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกว่า “ประกาศความ
เป็นส่วนตัว”) จะช่วยอธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในฐานะ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษทัฯ อนัรวมถึงผูส้มคัรงาน ผูไ้ดรั้บการสัมภาษณ์งาน ผูท่ี้เป็นพนกังานในปัจจุบนั
และผูท่ี้เคยเป็นพนกังานของบริษทัฯ ลูกจา้ง พนกังานท่ีไดรั้บการโอนยา้ยมาจากบริษทัในกลุ่มเอก็โก พนกังานท่ีไปฏิบติังานท่ี
หน่วยงานอ่ืนเป็นการชัว่คราว (Secondment) ผูฝึ้กงาน กรรมการในปัจจุบนัและผูท่ี้เคยเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนบุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคล
ขา้งตน้ (ซ่ึงต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกว่า “ท่าน”)  

เม่ือกล่าวถึงขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรือตามท่ีนิยามไวใ้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบัหรือท่ีระบุไวใ้นประกาศน้ี บริษทัฯ รวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลจากท่านเท่าท่ีจ าเป็น หากบริษทัฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี บริษทัฯ อาจไม่สามารถด าเนินการพิจารณาใบสมคัรของท่าน หรือคดัสรรท่าน
เพื่อเขา้มาเป็นบุคลากรของบริษทัฯ หรือด าเนินการเพื่อการเขา้ท าสัญญาจา้งงานกบัท่าน หรือปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาดงักล่าว  
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไปได ้ 

โปรดทราบว่าในบางกรณีบริษทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งขอความยินยอมเฉพาะเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล
เหล่านั้นเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตามความสัมพนัธ์ของท่านกบับริษทัฯ ตามท่ีระบุในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่านแยกต่างหาก      

กรุณาอ่านประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีโดยละเอียดเพ่ือให้เขา้ใจว่า บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไรและเพื่อวตัถุประสงคใ์ด   

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางออ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์งาน 
ตั้งแตท่่านเร่ิมท างานกบับริษทัฯ และในระหว่างการท างาน นอกจากน้ี ในบางกรณีบริษทัฯ อาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านผา่นทาง (1) บริษทัในกลุ่มเอก็โก (2) หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย (เช่น ส านกังานบงัคบัคดี และ
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา) และ (3) บุคคลภายนอก (เช่น บุคคลอา้งอิงของท่าน แพลตฟอร์มของเวบ็ไซต์จดัหางาน 
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สถานพยาบาลผูใ้ห้บริการตรวจสุขภาพ และธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทัฯ ) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่านในหมวดหมู่และประเภทดงัต่อไปน้ี   

1) ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ อาย ุวนั/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ส่วนสูง สถานภาพทางการ
สมรส สถานภาพทางการทหาร รายละเอียดท่ีระบุในเอกสารต่างๆ ท่ีออกโดยราชการ (เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
สูติบัตร หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกุล หนังสือเดินทาง  ทะเบียนบ้าน ใบส าคัญการสมรส 
ใบส าคญัการหย่า ใบขบัขี่ หลกัฐานทางการทหาร หนงัสือรับรองบุตร มรณบตัร) รวมถึงส าเนาของเอกสารเหล่านั้น 
หมายเลขประกนัสังคม ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค รูปถ่าย ภาพจากกลอ้งวงจรปิด วิดีโอท่ีบนัทึกภาพของท่าน ลายมือ
ช่ือ และขอ้มูลอื่นใดท่ีท่านเลือกท่ีจะให้บริษทัฯ ซ่ึงอาจถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูอ่ีเมล 
และบญัชีโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ (LINE))   

3) ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และคุณสมบัติ: เช่น เอกสารประวติั (CV/resume) ประวติัการศึกษา (เช่น 
ระดบัการศึกษา ช่ือสถาบนั ท่ีตั้ง ระยะเวลาท่ีศึกษา วุฒิการศึกษา คะแนนเฉล่ีย กิจกรรมระหว่างการศึกษา) ประวติัและ
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการฝึกอบรม ประวติัการท างาน (เช่น ระยะเวลา สถานท่ีท างาน ประเภท
หน่วยงาน ท่ีอยู ่อตัราเงินเดือนเร่ิมตน้ อตัราเงินเดือนส้ินสุด ต าแหน่ง ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ผลงานส าคญั สาเหตุท่ี
ออก) งานอดิเรก ความสนใจ ทศันคติเก่ียวกบังาน สาเหตุท่ีตอ้งการร่วมงานกบับริษทัฯ หนงัสือรับรองการผ่านงาน 
ทกัษะและความสามารถดา้นต่างๆ (เช่น ความสามารถดา้นภาษา ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ และทกัษะอื่นๆ 
ตามท่ีท่านเลือกท่ีจะให้บริษทัฯ) ใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีงาน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การด ารงต าแหน่งใดๆ 
ท่ีอาจมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์กบัหนา้ท่ีงานของท่าน และการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั
ฯ 

4) ข้อมูลการจ้างงานหรือการท างาน: เช่น สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน สังกดั (เช่น ฝ่าย สายงาน แผน แผนก) รายละเอียด
ท่ีระบุในบตัรประจ าตวัพนกังาน (เช่น รหัสพนกังาน)  ประวติัการท างานและผลงาน ผลการประเมินการท างานหรือ
การปฏิบติัหน้าท่ี ประวติัและรายละเอียดการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือการฝึกอบรม ผลการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม
หรือการฝึกอบรม ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินเดือนค่าตอบแทน (เช่น อตัราเงินเดือน ขอ้มูลการขึ้นเงินเดือนประจ าปี) ขอ้มูล
เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ (เช่น ขอ้มูลการขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าประกอบแว่น
สายตา และทนัตกรรม ขอ้มูลการตดัเคร่ืองแบบ (Uniform) ขอ้มูลการขอเบิกจ่ายค่าท างานล่วงเวลา ขอ้มูลการขอใช้
สิทธิหยุดงาน/ลางาน) ข้อมูลเพื่อการจดัการและติดตามดูแลการเดินทางเพื่อธุรกิจ (เช่น บัญชีผูใ้ช้ รหัสผ่าน และ
หมายเลขประจ าตวัสมาชิกสายการบิน หมายเลขหนงัสือเดินทาง) ขอ้มูลการใชง้านอุปกรณ์ขององคก์ร เวลาเขา้ออก 
ประวติัการเดินทาง และหมายเลขทะเบียนรถ   

5) ข้อมูลทางการเงิน: เช่น รายละเอียดท่ีระบุในหน้าสมุดบญัชีธนาคาร รวมถึงส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคาร หมายเลข
บญัชีธนาคาร หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ขอ้มูลสินเช่ือ ขอ้มูล
เก่ียวกบัการแจง้หักเงินเดือนและการบงัคบัคดี (ตามท่ีปรากฎในหนงัสือหนงัสือแจง้การหักเงินเดือน ค าส่ังศาล หรือ
หมายบงัคบัคดี) ขอ้มูลบตัรเครดิตเพื่อองคก์ร (Corporate Card)  
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6) ข้อมูลอ่ืนๆ: เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ โดยสมคัรใจ หรือท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาจากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์งาน ตั้งแต่ท่านเร่ิมท างานกบับริษทัฯ หรือใน
ระหว่างการท างาน ซ่ึงอาจรวมถึงใบสมคัรและเอกสารอื่นๆ และ 

7) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เช่น ขอ้มูลศาสนา (ตามท่ีปรากฏบนบตัรประจ าตวัประชาชนของท่านและท่ีท่านให้
ไวใ้นเอกสารสมัครงานหรือเอกสารอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเช้ือชาติ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
ประวติัอาชญากรรม และขอ้มูลความพิการ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีละเอียดอ่อนเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านเท่านั้น หรือตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว ้ 

หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่บริษทัฯ (เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอา้งอิง ผูติ้ดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน สมาชิกในครอบครัวของท่าน และ/หรือ ผูรั้บผลประโยชน์) หรือท่านอาจขอให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบุคคลท่ีสามดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก ท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตวั
ฉบบัน้ีให้แก่บุคคลท่ีสามดงักล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลดงักล่าวนั้น (หากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความ
ยินยอม) ท่านควรตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ และแจง้ให้บริษทัฯ 
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ไว ้นอกจากน้ี ท่านยงัมีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นไดต้ามกฎหมาย ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศความ
เป็นส่วนตวัฉบบัน้ีดว้ย   

2. บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวไวด้า้นล่างน้ี โดย
อาศยัฐานตามกฎหมายดงัต่อไปน้ี (1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญา ส าหรับการเขา้ท าสัญญาหรือการปฏิบติัตาม
สัญญากบัท่าน (2) เป็นการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย (3) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ 
หรือของบุคคลภายนอก โดยมีความสมดุลกบัประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐ และ/หรือ (6) ความยินยอมของ
ท่าน 

บริษทัฯ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว ้รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

1) การจัดการสรรหาบุคลากร: เช่น เพื่อตรวจสอบและพิจารณาใบสมคัร การอา้งอิง และเอกสารต่างๆ ท่ีท่านไดใ้ห้ไว ้เพื่อ
ประเมินคุณสมบติั คดักรอง ตรวจสอบประวติั/สถานภาพของท่าน เพื่อยืนยนัตวัตน และความเหมาะสมส าหรับการ
จา้งงานท่านระหว่างกระบวนการว่าจา้งหรือสรรหาบุคลากร ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลความสามารถและความสนใจ
ในสาขาอาชีพของท่าน เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากท่านในฐานะส่วนหน่ึงของกระบวนการสมคัรงาน และการ
ส่ือสารกบัท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงาน เพื่อเขา้ท าสัญญาและปฏิบติัตามสัญญาจา้ง และเพื่อตอบค าถามของท่าน
และนดัหมายเพื่อการสัมภาษณ์   
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2) การบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ: เช่น เพื่อท าจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าใชจ้่าย ค่าตอบแทน เพื่อท า
เร่ืองเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เงินทดรองจ่าย/เงินสดย่อย และให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ แก่ท่าน  
เพื่อด าเนินการเก่ียวกับสวสัดิการด้านการประกันภัยและสวสัดิการอื่นๆ  เพื่อจัดการด้านอาหารและวิธีปฏิบัติท่ี
เหมาะสมส าหรับท่าน เพื่อตรวจสอบสถานะและการด าเนินการอนัเก่ียวเน่ืองกบัการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
ท่านและธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพ่ือค านวณหักค่าตอบแทนเพ่ือน าส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ 
หน่วยงานเอกชนตามท่ีไดรั้บการร้องขอให้ด าเนินการ 

3) การบริหารพนักงานและการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน : เช่น เพื่อบริหารจัดการเก่ียวกับการท างาน เพื่อ
พิจารณามอบหมายงานตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีและงานต่างๆ เพื่อติดต่อประสานงานภายในองคก์ร (เช่น 
การนัดหมายและส่งเอกสารการประชุม การแจ้งผลการยื่นเร่ืองการขออนุญาต) เพื่อติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอก (เช่น การประสานงานในการท างานชุมชนสัมพนัธ์) เพื่อจดัท าแผนผงัองคก์ร (Organizational chart) 
เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของงาน เพื่อการอนุญาตให้เขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสถานท่ีท างาน เพื่อการ
จดัการเร่ืองทางวินยัและการเลิกจา้ง เพื่อประเมินผลการท างานและการเล่ือนต าแหน่ง เพื่อการจดัการและติดตามดูแล
การเดินทางเพื่อธุรกิจ (เช่น การยื่นขอและต่ออายุวีซ่า และเอกสารใบอนุญาตท างาน การจองตัว๋เคร่ืองบิน การท า
ประกนัภยัการเดินทาง การจองท่ีพกั การจดัรถโดยสารของบริษทั) เพ่ือการตรวจสุขภาพก่อนการเร่ิมงานและการตรวจ
สุขภาพประจ าปี เพื่อบริหารจดัการและการอนุมติัวนัลา เพื่อการตรวจสอบสมาชิกภาพสหภาพแรงงานของท่าน เพื่อ
การออกเอกสารอ้างอิงต่างๆ เม่ือท่านร้องขอ เพื่อพิจารณาโอนยา้ยพนักงานไปปฏิบติังานท่ีหน่วยงานอื่นเป็นการ
ชั่วคราว (Secondment) ซ่ึงรวมถึงการให้ไปท างานในต่างประเทศระหว่างบริษทัในกลุ่มเอ็กโก เพื่อรับบนัทึกขอ้มูล
พนกังาน เพื่อการสมคัรสมาชิกหรือสิทธิพิเศษ เพื่อการเขา้อบรม เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของ
โรคชนิดต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นในสถานท่ีปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาจ้างงานต่อ เพื่อพิจารณาการเกษียณอายุ  เพื่อ
ประกอบการแต่งตั้งกรรมการ การรับรองเอกสารและการจดแจง้กรรมการบริษทัฯ กบัหน่วยงานของรัฐ  

4) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อการบริหารจดัการ การใช้งานและการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบระบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลบุคลากรของบริษทัฯ และเพื่อการก าหนดสิทธิในการ
เขา้ถึงระบบต่างๆ ของบริษทัฯ 

5) การท าธุรกรรมองค์กร: เช่น เพ่ือพิสูจน์และยืนยนัตวัตนบุคคล เพ่ือแต่งตั้งผูแ้ทน การมอบฉันทะ หรือการมอบอ านาจ
ในการท าธุรกรรม เพื่อท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน (เช่น การพิสูจน์และยืนยนัตวัตน
เพื่อการท าธุรกรรม การเข้าท าสัญญากู้ยืม การขอออกหนังสือรับประกัน และธุรกรรมอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง) เพื่อให้
ธนาคารหรือสถาบนัการเงินกลุ่มเจา้หน้ีเงินกูพิ้จารณาเห็นชอบในการแต่งตั้งต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีส าคญัตามเง่ือนไข
สัญญากูย้ืม เพื่อท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าธุรกรรมทางกฎหมาย 
(เช่น เพื่อการตรวจสอบและร่างเอกสารกฎหมายและเอกสารอื่นๆ) เพื่อใชจ้ดัหาสินคา้และบริการ เพื่อการใชบ้ริการผู ้
ให้บริการภายนอก เพ่ือจัดท าขอ้มูลประวติัการท างานเพ่ือน าเสนอแก่ลูกคา้ เพ่ือการปฏิบติัหรือจดัส่งเอกสารตาม
ขอ้ก าหนดของลูกคา้ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  และเพื่อการยื่นประเมิน
ดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)   
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6) การคุ้มครองประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ : เช่น เพื่อท าบนัทึกหลกัฐานและเอกสารต่างๆ เพ่ือจดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใช้สิทธิ หรือคุม้ครองประโยชน์ของบริษทัฯ เม่ือมีความจ าเป็นและสามารถ
กระท าไดต้ามกฎหมาย (เช่น การตรวจจบั ป้องกนัและตอบโตข้อ้เรียกร้อง การตรวจบญัชี การสืบสวน และการจดัการ
เร่ืองทางวินยัต่างๆ (รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ หรือการด าเนินคดีทางกฎหมาย)) เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบหรือใชอ้า้งอิงในกรณีท่ีจ าเป็น (เช่น เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการจดัท างบ
การเงินและตรวจสอบงบการเงินประจ าปี) เพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท เพื่อบังคบัใช้ตามสัญญาของบริษทัฯ และเพื่อ
ก่อตั้ง ใช ้หรือยกขึ้นต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

7) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่างๆ: เช่น เพื่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ ค าส่ัง นโยบาย
และแนวทางภายในองคก์ร (เช่น เพื่อการปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัฯ และเพื่อการด าเนินการ
ตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริษทัฯ) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ค าส่ัง และแนวทางของหน่วยงาน
ก ากบัดูแลท่ีมีผลบงัคบัใช้ (เช่น เพื่อจดัท ารายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1) ตาม
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพ่ือการรายงานหรือแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรือผูบ้งัคบั
ใชก้ฎหมาย เพื่อการจดทะเบียน การขอหรือต่อใบอนุญาต เพื่อการค านวณและน าส่งภาษี เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย
เก่ียวกบัการตรวจสุขภาพของบุคลากร เพื่อด าเนินการอนัเก่ียวเน่ืองกบัการหักค่าตอบแทนและการบงัคบัคดีตามท่ี
หน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอให้ด าเนินการ)    

8) การปกป้องชีวิต: เช่น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายท่ีอาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
9) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ: เช่น ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟ้ืนฟูกิจการ หรือกรณีอ่ืนท่ี

คล้ายกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลท่ีสามหน่ึงฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินการดงักล่าว 

นอกจากการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามรายการต่างๆ ขา้งตน้น้ี บริษทัฯ ยงัเก็บรวบรวม 
ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษท่ีเก่ียวกบัท่าน ท่ีเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน" เพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี   

• ข้อมูลศาสนา: เพื่อการพิสูจน์และยืนยนัตวับุคคล (ตามท่ีปรากฎในส าเนาบตัรประชาชน) และเพื่อการจดัการดา้น
อาหารและวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับท่าน 

• ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อการจดัการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจา้งงาน เพื่อการตรวจสุขภาพก่อนการเร่ิมงาน 
การตรวจสุขภาพประจ าปี และ/หรือ การปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพของบุคลากร เพื่อการ
ติดตามตรวจสอบและพิจารณาแนวโนม้สุขภาพของท่าน เพื่อการด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการดา้นการประกนัภยั
และสวสัดิการอื่นๆ เพื่อการบริหารจัดการและการอนุมัติวนัลา เพื่อการพิจารณามอบหมายงานตามความ
เหมาะสม เพื่อการปฏิบติัหรือจดัส่งเอกสารตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และเพื่อการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในสถานท่ีปฏิบติังาน 
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• ข้อมูลเช้ือชาต:ิ เพื่อการจดัการสรรหาบุคลากร 
• ข้อมูลสหภาพแรงงาน: เพื่อการตรวจสอบสมาชิกภาพสหภาพแรงงานของท่าน 

• ข้อมูลประวัติอาชญากรรม: เพื่อการจดัการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจา้งงาน การประเมินคุณสมบติั
ของท่าน และความเหมาะสมต่อการจา้งงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจา้งงาน และเพื่อการด าเนินการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการบงัคบัคดีตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอให้ด าเนินการ 

• ข้อมูลความพกิาร: เพื่อการจดัการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจา้งงาน การประเมินคุณสมบติัของท่าน 
และความเหมาะสมต่อการจา้งงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจา้งงาน 
 

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง  

บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก ไม่ว่าท่ีอยู่ภายในประเทศหรือนอกประเทศไทย 
เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ เช่น (1) บริษทัในกลุ่มเอ็กโก (2) พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ (เช่น บริษทัคู่คา้ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สถานพยาบาลท่ีให้บริการตรวจสุขภาพ บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัภยั ธนาคารหรือ
สถาบนัทางการเงิน หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีขอ้ตกลงให้บริการสวสัดิการกบับริษทัฯ) หรือ (3) ผูใ้ห้บริการภายนอกของ
บริษทัฯ (เช่น ผูใ้ห้บริการจดัท าเงินเดือน บริษทัท่ีปรึกษา (เช่น ท่ีปรึกษาดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีปรึกษาดา้นการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR) ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ท่ีปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน ท่ี
ปรึกษาดา้นกฎหมาย) ผูใ้ห้บริการจดัท าบญัชี ผูใ้ห้บริการดา้นการช าระภาษี ผูใ้ห้บริการรับจดังาน ผูใ้ห้บริการดา้นการแปล
เอกสารและการพิมพ์ ผูใ้ห้บริการต่ออายุใบอนุญาต ผูใ้ห้บริการจดัหาบตัรโดยสาร ผูใ้ห้บริการต่ออายุวีซ่า ตลอดจนผู ้
ให้บริการซอฟตแ์วร์ ผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูใ้ห้บริการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ (1) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฎหมาย หรือผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านกังานบงัคบัคดี กองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา กรมการจดัหางาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส านกังาน
ประกนัสังคม ส านกังานพฒันาฝีมือแรงงาน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมการกงสุล สถานทูต สถานีต ารวจ กรมศุลกากร 
ส านกังานเขต การรถไฟ การไฟฟ้า การประปา ส านกังานท่ีดิน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล) หรือ (2) บุคคลท่ีสาม (เช่น สถาบนั สหกรณ์ และสโมสรต่างๆ หน่วยงาน
จัดอบรม ชาวบ้าน ชุมชน ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ) ตลอดจนบุคคลท่ีสามอื่นใด หากบริษทัฯ เช่ือว่ามีความ
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือตอ้งปกป้องสิทธิของบริษทัฯ สิทธิของบุคคลท่ีสาม หรือความปลอดภยั
ของบุคคล หรือเพื่อตรวจจบั ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาการทุจริต ความมัน่คง หรือความปลอดภยั   

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยหรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ผูรั้บโอนสิทธิ บุคคลผูท่ี้
จะไดรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือบุคคลผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน หากมีการปรับโครงสร้างองคก์ร หรือมีการปรับโครงสร้างหน้ี 
การควบรวมกิจการ การไดม้าซ่ึงกิจการ การจ าหน่าย การซ้ือ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อ่ืนใด



7 

 

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและมีการโอน หรือจ าหน่ายไปซ่ึงธุรกิจ สินทรัพย ์หรือหุ้นของบริษทัฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงหรือ
ทั้งหมด 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นต่างประเทศ เช่น (1) บริษทัในกลุ่มเอก็โก เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบติัตามหน้าท่ีและงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการอนุญาตให้บริษทัในกลุ่มดงักล่าวเขา้ถึงไดต้ามสิทธิ 
เพื่อการโอนยา้ยพนกังานไปปฏิบติังานท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นการชั่วคราว (Secondment) รวมทั้งเพื่อการจดัการและติดตาม
ดูแลการเดินทางเพื่อธุรกิจ (เช่น การจองท่ีพกั การยื่นขอใบอนุญาตท างาน) เพื่อการปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยั
ของบริษทัฯ เพ่ือการจดัหาสินคา้และบริการ เพ่ือประกอบการแต่งตั้งกรรมการ การรับรองเอกสารและการจดแจง้กรรมการ
บริษทัฯ กบัหน่วยงานของรัฐ (2) ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน เพื่อการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ (เช่น กระบวนการใน
การพิสูจน์และยืนยนัตวัตนเพื่อการท าธุรกรรม) และเพื่อให้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินกลุ่มเจา้หน้ีเงินกูพิ้จารณาเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีส าคญัตามเง่ือนไขสัญญากูย้ืม (3) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือผู ้
บังคบัใช้กฎหมายในต่างประเทศ เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั (4) ผูใ้ห้บริการภายนอกของบริษทัฯ (เช่น ท่ี
ปรึกษาดา้นการเงิน ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย ผูใ้ห้บริการจดัท าบญัชี ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการจดัท าเงินเดือน ผูใ้ห้บริการดา้น
การช าระภาษี ผูใ้ห้บริการต่ออายใุบอนุญาต ตลอดจนผูใ้ห้บริการต่ออายุวีซ่า) เพื่อการด าเนินการใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/
หรือ (5) ลูกคา้ในต่างประเทศ เพื่อการด าเนินการออกจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า 

ทั้งน้ี ผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลบางรายอาจอยู่ในประเทศท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีการประกาศก าหนดว่าประเทศดงักล่าวมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเพียงพอ 

หากบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีไม่เทียบเท่ากบัมาตรฐานท่ีก าหนดตามกฎหมาย บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขั้นตอนและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การ
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภยั หรือเป็นกรณีท่ีการโอนดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้สามารถกระท าไดต้าม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ อาจเขา้ท าสัญญากบับุคคลภายนอกท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองที่เหมาะสมเทียบเท่ากบัมาตรฐาน
ท่ีก าหนดตามกฎหมาย 
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5. ระยะเวลาท่ีบริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพื่อใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีและตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีใช้บงัคบั 
ตลอดจนนโยบายภายในหรือขอ้ก าหนดดา้นการปฏิบติังานของบริษทัฯ และตามความจ าเป็นอื่นๆ เช่น กรณีท่ีเกิดขอ้พิพาท
ขึ้น 

6. ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 

ในบางกรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์
คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผูป้กครอง ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาลได ้
ดงันั้น หากท่านเป็นผูท่ี้มีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจ
ว่าท่านไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครอง ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาลแลว้ (ในกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยินยอม) ทั้งน้ี หากบริษทัฯ 
ทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครอง หรือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยมิไดรั้บความยินยอมจากผูพ้ิทกัษ์ หรือผู ้
อนุบาลโดยไม่ไดเ้จตนา บริษทัฯ จะลบขอ้มูลดงักล่าวทนัทีหรือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยเฉพาะในกรณีท่ีบริษทัฯ 
สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได ้   

 

7. สิทธิของท่าน 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน   

• การเข้าถึง: ท่านอาจขอรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
รวมทั้งส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีมิไดม้า
จากการขอความยินยอมจากท่าน 

• การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจขอให้บริษทัฯ ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่สมบูรณ์  
ไม่ถูกตอ้ง ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

• การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านอาจขอให้บริษทัฯ ลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ีกตามท่ีกฎหมายก าหนด 

• การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ มีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบที่ไดมี้การจดัระเบียบ และ
สามารถอ่านหรือใชง้านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าว
ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นได ้

• การคัดค้าน: ท่านอาจคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นในบางกิจกรรมซ่ึงระบใุน
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัฉบบัน้ี    
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• การระงับการใช้: ท่านอาจขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากขอ้มูลดงักล่าวอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบเพ่ือด าเนินการให้ขอ้มูลนั้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือหากเป็น
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งลบเพราะมีการเก็บรวบรวมมาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้ 

• การถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้แก่บริษทัฯ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือใดก็ได้ เวน้แต่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน  

• การร้องเรียน: ท่านอาจร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจ หากท่านเห็นว่าบริษทัฯ หรือบุคคลอื่นซ่ึงด าเนินการ
แทนบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่
เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ
ถึงขอ้กงัวลของท่าน เพื่อด าเนินการแกไ้ขขอ้กงัวลดงักล่าว ก่อนท่ีท่านจะติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่านตามท่ีระบุข้างต้น โปรดติดต่อบริษทัฯ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 
"รายละเอียดการติดต่อบริษทัฯ" ท่ีระบุดา้นล่างน้ี และ/หรือ กรอกค าร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

อน่ึง การใช้สิทธิของท่านตามท่ีระบุไวข้า้งตน้อาจถูกจ ากดัโดยกฎหมายและขอ้ยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในบางกรณี  
บริษทัฯ สามารถปฏิเสธค าขอของท่านไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือมีค าส่ัง
ศาล ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ปฏิเสธค าขอของท่านบริษทัฯ จะแจง้เหตุผลให้ท่านทราบ 

8. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้

บริษทัฯ อาจแกไ้ขหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบประกาศความ
เป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นระยะเพื่อตรวจดูการแกไ้ขหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โดยบริษทัฯ จะแจง้เตือน
ให้ท่านทราบ หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อท่าน และ ขอความยินยอมจากท่านอีกคร้ังใน
กรณีท่ีจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายก าหนด  

9. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ 

หากท่านมีขอ้สงสัย ความคิดเห็น และ/หรือค าถามประการใดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ท่าน
สามารถติดต่อบริษทัฯ ไดท่ี้ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

• 222 อาคารเอก็โก ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
• โทรศพัท:์  02-998-5000   
• โทรสาร:  02-998-5999 
• อีเมล: pdpacommittee@egco.com 


