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ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับบุคคลภายนอก 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั  
ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “บริษัทฯ”) ให้ความส าคญัในเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน โดยประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรับบุคคลภายนอกฉบบัน้ี (ซ่ึงต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกว่า “ประกาศความ
เป็นส่วนตัว”) จะช่วยอธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิใน
ฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีบริษทัฯ มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ บุคคลดงักล่าวรวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเฉพาะ  

(1) พนัธมิตรทางธุรกิจ (ตามท่ีไดใ้ห้นิยามไวด้า้นล่างของประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี) ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา (ทั้ง
บุคคลท่ีอาจเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในอนาคต พนัธมิตรทางธุรกิจปัจจุบนั หรือผูท่ี้เคยเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ) 

(2) บุคคลผูมี้อ านาจด าเนินการ กรรมการ ผูถื้อหุ้น พนกังาน บุคลากร ตวัแทนขาย บุคคลผูไ้ดรั้บมอบอ านาจให้ด าเนิน
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดท่ีมีฐานะอย่างเดียวกนั รวมถึงผูติ้ดต่อ (เรียกรวมว่า "บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล") 
ของลูกคา้นิติบุคคล หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(3) ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

(4) บุคคลอื่นๆ เช่น นักวิเคราะห์และกองทุน ผูม้าติดต่อ เจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการ ผูป้ระสานงานกิจกรรมชุมชน
สัมพนัธ์ ผูแ้จง้เบาะแส ส่ือมวลชน นกัเรียนและผูป้กครองหรือผูรั้บรองรายไดค้รอบครัว (กรณีเขา้ร่วมโครงการทุนอาชีวศึกษา) 
นกัเรียนและครู (กรณีเขา้ร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษพ์ลงังาน) (เรียกรวมว่า "บุคคลผู้เข้าร่วมโครงการทุนอาชีวศึกษาและ
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน") 

(5) บุคคลผูเ้ขา้เยี่ยมชมและผูใ้ชแ้พลตฟอร์มของบริษทัฯ เช่น เวบ็ไซต ์

 ตลอดจนบุคคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลขา้งต้นซ่ึงบริษทัฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลขา้งต้น (ซ่ึงต่อไปใน
เอกสารน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “ท่าน”)  

เม่ือกล่าวถึงขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรือตามท่ีนิยามไวใ้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบัหรือท่ีระบุไวใ้นประกาศน้ี บริษทัฯ รวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลจากท่านเท่าท่ีจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ หรือเพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือ
เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี หากบริษทัฯไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ 
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีบริษทัฯ ได้อธิบายไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี บริษทัฯ อาจไม่สามารถด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯให้แก่ท่าน หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญา หรือด าเนินการตามความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ 
มีกบัท่าน หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไปได ้ 
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โปรดทราบว่าในบางกรณีบริษทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งขอความยินยอมเฉพาะเพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ 
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล
เหล่านั้นเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตามความสัมพนัธ์ของท่านกบับริษทัฯ ตามท่ีระบุในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่านแยกต่างหาก        

กรุณาอ่านประกาศความเป็นส่วนตวัฉบับน้ีโดยละเอียดเพ่ือให้เขา้ใจว่าบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไรและเพื่อวตัถุประสงคใ์ด   

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางออ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ หรือการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือการด าเนินธุรกิจโดยประการอื่นใดของบริษทัฯ นอกจากน้ี ในบางกรณีบริษทัฯ 
อาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผา่นทาง (1) บริษทัในกลุ่มเอก็โก และ (2) บุคคลภายนอก (เช่น บริษทัหรือหน่วยงาน
ซ่ึงเป็นตน้สังกดัของท่าน พนัธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของบริษทัฯ (เช่น ท่ีปรึกษา ผูใ้ห้บริการภายนอก ธนาคารและสถาบนั
การเงิน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีเครือข่ายติดต่อกนั) ผูแ้จง้เบาะแส และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นตน้) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่านในหมวดหมู่และประเภท
ดงัต่อไปน้ี        

1) ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ อาชีพ รายละเอียดท่ีระบุใน และ/หรือ 
ส าเนาเอกสารต่างๆ ท่ีออกโดยราชการ (เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  หนงัสือเดินทาง ทะเบียนบา้น บตัรประจ าตวั
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) มรณบัตร) ใบแจ้งหน้ีค่า
สาธารณูปโภค รูปถ่าย ภาพจากกลอ้งวงจรปิด วิดีโอท่ีบนัทึกภาพของท่าน ลายมือช่ือ และขอ้มูลอื่นใดท่ีท่านเลือกท่ี
จะแบ่งปันให้กบับริษทัฯ ซ่ึงอาจถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท์บา้น หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หมายเลข
โทรสาร ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูอ่ีเมล และบญัชีโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ (LINE))   

3) ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน คุณสมบัติ: เช่น เอกสารประวติั (CV/resume) สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน 
ประวติัการศึกษา (เช่น ผลการเรียน เอกสารการศึกษาต่อ) ประวติัและรายละเอียดการเขา้ร่วมการฝึกอบรม ประวติั
การท างานและผลงาน ประสบการณ์ท างาน ใบทะเบียนพาณิชย ์ใบอนุญาตท างาน ใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีงาน 
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

4) ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารนิติบุคคล: เช่น สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ ใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และภ.พ. 20 

5) ข้อมูลทางการเงิน: เช่น รายละเอียดท่ีระบุในส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษี ขอ้มูลเก่ียวกบัการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และสถานะทางการเงิน 

6) ข้อมูลค าส่ังซื้อ: เช่น สกุลเงินในการช าระเงิน (Order Currency) และเง่ือนไขการช าระเงิน (Terms of payment) 
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7) ข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ประเภทบุคคล จ านวนหุ้น เลขท่ี
สมาชิกผูฝ้ากหลกัทรัพย ์ประเภทที่อา้งอิง และเลขท่ีอา้งอิง   

8) ข้อมูลการคัดกรองบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อบริษัทฯ: เช่น เวลาเขา้ออก และประวติัการเดินทาง    
9) ข้อมูลอื่นๆ: เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ โดยสมคัรใจ หรือท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาจากบุคคล

หรือหน่วยงานภายนอกในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ หรือการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรือสัญญา 
หรือการด าเนินธุรกิจโดยประการอื่นใดของบริษทัฯ ซ่ึงอาจรวมถึงใบสมคัร ใบเสนอราคาหรือเสนอประมูล เอกสาร
สัญญา เอกสารการช าระเงิน เอกสารการร้องเรียน และเอกสารอื่นๆ และ  

10) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เช่น ขอ้มูลศาสนา (ตามท่ีปรากฏบนบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน) และขอ้มูล
สุขภาพ (เช่น การแพอ้าหาร โรคประจ าตวั) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีละเอียดอ่อนเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านเท่านั้น หรือตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว ้  

หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่บริษทัฯ (เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน และ/หรือ 
สมาชิกในครอบครัวของท่าน) หรือท่านอาจขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามดังกล่าวแก่
บุคคลภายนอก ท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีให้แก่บุคคลท่ีสาม
ดงักล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนั้น (หากเป็นกรณีท่ีต้องได้รับความยินยอม) ท่านควร
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ และแจ้งให้บริษทัฯ ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ไว ้นอกจากน้ี ท่านยงัมีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นไดต้ามกฎหมาย ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวั
ฉบบัน้ีดว้ย    

2. บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพือ่วัตถุประสงค์ใด 

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงค์ดงัท่ีกล่าวไวด้า้นล่างน้ี 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) การพิสูจน์ตัวตน: เช่น เพื่อการพิสูจน์ตวัตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ หรือเม่ือเขา้ท าสัญญาและ
ธุรกรรมต่างๆ กบัท่าน 
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2) การติดต่อส่ือสารกับท่าน: เช่น เพื่อการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจกบัท่าน ลูกคา้นิติบุคคล และ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ 
(รวมทั้งการจดัการประชุม) เพื่อการประสานงาน (เช่น กรณีการท างานชุมชนสัมพนัธ์) เพื่อการรับส่งวารสารและ
เอกสารใดๆ เพื่อแจง้ให้ท่านทราบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือประกาศใดๆ ของบริษทัฯ เพื่อติดต่อขอขอ้มูล
จากท่าน และเพื่อตอบขอ้ซกัถามตามท่ีท่านร้องขอหรือปฏิบติัตามขอ้ร้องเรียนจากท่าน  

3) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อการบริหารจัดการ การใช้งานและการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบระบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลบุคคลภายนอกของบริษทัฯ  และเพื่อการก าหนดสิทธิ
ในการเขา้ถึงระบบต่างๆ ของบริษทัฯ 

4) การท าธุรกรรมองค์กร: เช่น เพ่ือแต่งตั้งผูแ้ทน การมอบฉันทะ หรือการมอบอ านาจในการท าธุรกรรม (เช่น การต่อ
ใบอนุญาต) การเบิกจ่ายเงิน การเรียกเก็บเงิน เพื่อท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน (เช่น 
การพิสูจน์และยืนยนัตวัตนเพื่อการท าธุรกรรม การเปล่ียนแปลงตวัอย่างลายมือช่ือ การเปิดบัญชีลงทุน การเขา้ท า
สัญญากูย้ืม การขอออกหนังสือรับประกนั และธุรกรรมอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง) เพื่อให้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินกลุ่ม
เจา้หน้ีเงินกูพิ้จารณารายละเอียดต่างๆ ตามเง่ือนไขสัญญากูย้ืม เพื่อท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าธุรกรรมทางกฎหมาย (เช่น เพื่อการตรวจสอบและร่างเอกสารกฎหมายและเอกสารอื่นๆ) 
เพื่อใช้จดัหาสินคา้และบริการ เพื่อการใช้บริการผูใ้ห้บริการภายนอก เพื่อรับการตรวจสอบรับรอง (เช่น มาตรฐาน 
International Organization for Standardization (ISO)) เพื่อการท าประกนัภยั เพื่อท าบนัทึกหลกัฐานและเอกสารต่างๆ 
(เช่น หลกัฐานการด าเนินการตามสัญญา หลกัฐานการจ่ายเงิน) เพื่อการอนุมติัจ่ายเงิน เพื่อการติดต่อประสานงานกบั
บริษทัในกลุ่มเอก็โกในเร่ืองต่างๆ (เช่น การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่างๆ การติดตามขอ้มูลจาก
ท่าน) ตลอดจนเพื่อด าเนินกิจกรรมอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5) การคุ้มครองประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ: เช่น เพื่อจดัท าฐานขอ้มูล บนัทึกหลกัฐานและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการ
จดัท ารายงานการประชุมกรรมการ และ/หรือ การประชุมผูถื้อหุ้น (เช่น การว่าจา้ง การเบิกจ่ายเงิน การแต่งตั้งกรรมการ
ฝ่ายคู่คา้) เพื่อใชสิ้ทธิ หรือคุม้ครองประโยชน์ของบริษทัฯ เม่ือมีความจ าเป็นและสามารถกระท าไดต้ามกฎหมาย (เช่น 
การตรวจจบั ป้องกันและตอบโตข้อ้เรียกร้อง การตรวจบญัชี การสืบสวน (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการ หรือการด าเนินคดีทางกฎหมาย)) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบหรือใชอ้า้งอิงใน
กรณีท่ีจ าเป็น (เช่น เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการจดัท างบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี) 

6) การจัดการข้อพิพาท: เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาขอ้พิพาท เพื่อบงัคบัใช้ตามสัญญาของบริษทัฯ และเพ่ือก่อตั้ง ใช้ หรือ
ยกขึ้นต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

7) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่างๆ: เช่น เพื่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ ค าส่ัง นโยบาย
และแนวทางภายในองคก์ร (เช่น เพื่อการปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัฯ และเพื่อการด าเนินการ
ตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริษทัฯ) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ค าส่ัง และแนวทางของหน่วยงาน
ก ากบัดูแลท่ีมีผลบงัคบัใช ้เพ่ือการรายงานหรือแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย
หรือผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย เพื่อการจดทะเบียน การขอหรือต่อใบอนุญาต การขออนุญาตท างาน และเพื่อการค านวณ 
สอบถาม และน าส่งภาษี    
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8) การบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกในการเข้าสถานที่ของบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ: เช่น 
เพื่อการวางแผน ด าเนินการ และจดักิจกรรม และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว (เช่น 
การจองตัว๋เคร่ืองบิน การท าประกนัภยัการเดินทาง การจองท่ีพกั การลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม) 

9) การปกป้องชีวิต: เช่น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายท่ีอาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
10) การด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ  (กรณีบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการทุนอาชีวศึกษาและโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์

พลังงาน): เช่น เพื่อตรวจสอบและด าเนินการพิจารณาใบสมัคร การอ้างอิง และเอกสารต่างๆ ท่ีท่านได้ให้ไว ้เพื่อ
ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมในการให้ทุนการศึกษา เพื่อการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการด าเนินงาน 
ทุนการศึกษา ค่าเดินทางของโรงเรียน หรือค่าตอบแทนอื่นๆ 

11) การด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เพื่อการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อการด าเนินการเก่ียวกบัการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
และเพื่อยืนยนัตวัตนและตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  

12) การด าเนินการเกี่ยวกับเงินปันผล (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เพ่ือท ารายการโอนเงินปันผลคืนแก่ท่านแทนการ
ออกเช็คใหม่ 

13) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ: เช่น ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟ้ืนฟูกิจการ หรือกรณีอ่ืนท่ี
คล้ายกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลท่ีสามหน่ึงฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินการดงักล่าว 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนิติบุคคลส าหรับลูกค้านิติบุคคล และ /หรือ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทัฯ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว ้รวมถึงขอ้มูลอื่นๆ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีดว้ย  

14) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น เพื่อการยืนยนัตวัตนของท่านและสถานะของพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริง และ/หรือ เพื่อการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่าน ของพนัธมิตรทางธุรกิจ และของ
บุคลากรเพ่ือการท างานให้แก่บริษทัฯ เพื่อการพิจารณาใบเสนอราคาหรือเสนอประมูล เพื่อการคดัเลือกเขา้สัมภาษณ์ 
และเพื่อการพิจารณาต่อสัญญาหรือการพิจารณาอ่ืนใด 

15) การจัดการความสัมพนัธ์: เช่น เพื่อวางแผน ด าเนินการ และบริหารจดัการความสัมพนัธ์เชิงสัญญากบัท่าน (เช่น การ
เจรจาต่อรอง การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา การจดัซ้ือจดัจา้ง การท าสัญญา หรือการต่อสัญญากบั
ท่าน ลูกคา้นิติบุคคล และ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ การลงนามจรรยาบรรณคู่คา้ การขึ้นทะเบียนคู่คา้ การออกใบส่ัง
ซ้ือ (Purchase Order) การออกใบแจง้หน้ีและเรียกเก็บค่าใชจ้่าย การจดัท าใบส าคญัจ่าย การช าระเงิน (เช่น ค่าจา้ง ค่า
ใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน หรือค่าตอบแทนอื่นๆ) การด าเนินการดา้นบญัชี การตรวจสอบ) เพื่อการติดตามและตรวจสอบ
ประเมินท่านในการปฏิบติัตามสัญญา เพื่อการจดัส่งของขวญัในวาระโอกาสต่างๆ ตลอดจนเพื่อการสนบัสนุนในการ
ด าเนินงานต่างๆ หรือการท าธุรกรรมอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

16) การแนะน าพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพ่ือการแนะน าท่านแก่บริษทัในกลุ่มเอก็โกหรือบุคคลอื่นใด 
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นอกจากการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลตามรายการต่างๆ ขา้งตน้น้ี บริษทัฯ ยงัเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษท่ีเก่ียวกับท่าน ท่ีเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน" เพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี    

• ข้อมูลศาสนา: เพื่อการพิสูจน์และยืนยนัตวับุคคล (ตามท่ีปรากฎในส าเนาบตัรประชาชน) 
• ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อการวางแผน ด าเนินการ และจดักิจกรรม (เช่น การจดัเตรียมงานและอาหาร) 

 
3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง  

บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก ไม่ว่าท่ีอยู่ภายในประเทศหรือนอกประเทศไทย 
เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ เช่น (1) บริษทัในกลุ่มเอก็โก (2) พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ (เช่น บริษทัคู่คา้  
ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน บริษทัท่ีปรึกษา (เช่น ท่ีปรึกษาดา้นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Impact Assessment: EIA)) บริษัทประกันภัย ผู ้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูใ้ห้บริการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น System Integrator  ) ผูใ้ห้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน International Organization for 
Standardization (ISO) สายการบิน และโรงแรม)   

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมาย หรือผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย ไม่ว่าท่ีอยู่ภายในประเทศหรือนอกประเทศไทย (เช่น กรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการกงสุล สถานีต ารวจ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว (Lao Holding State 
Enterprise (LHSE) การไฟฟ้าราชอาณาจกัรกมัพูชา (Electricite du Cambodge (EDC) หรือหน่วยงานราชการอื่น) ตลอดจน
บุคคลท่ีสามอื่นใด หากบริษทัฯ เช่ือว่ามีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือตอ้งปกป้องสิทธิของ
บริษทัฯ สิทธิของบุคคลท่ีสาม หรือความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื่อตรวจจบั ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาการทุจริต ความ
มัน่คง หรือความปลอดภยั หรือเพื่อการแนะน าท่านแก่หน่วยงานหรือบุคคลดงักล่าว  

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ผูรั้บโอนสิทธิ บุคคล
ผูท่ี้จะไดรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือบุคคลผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน หากมีการปรับโครงสร้างองคก์ร หรือมีการปรับโครงสร้าง
หน้ี การควบรวมกิจการ การไดม้าซ่ึงกิจการ การจ าหน่าย การซ้ือ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์
อื่นใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและมีการโอน หรือจ าหน่ายไปซ่ึงธุรกิจ สินทรัพย ์หรือหุ้นของบริษทัฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หน่ึงหรือทั้งหมด 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ  

บริษทัฯ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกท่ีอยู่ในต่างประเทศ เช่น (1) บริษทัในกลุ่มเอ็กโกใน
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามหน้าท่ีและงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการอนุญาตให้บริษทัในกลุ่มดงักล่าว
เขา้ถึงไดต้ามสิทธิ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตามกฎหมาย เพ่ือการจดัหาสินคา้และบริการ และเพ่ือการแนะน าท่านแก่
บริษทัในกลุ่มเอก็โก (2) ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน เพื่อการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ (เช่น การพิสูจน์และยืนยนัตวัตน
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เพื่อการท าธุรกรรม การเปล่ียนแปลงตัวอย่างลายมือช่ือ การเปิดบัญชีลงทุน การเข้าท าสัญญากู้ยืม การขอออกหนังสือ
รับประกนั และธุรกรรมอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง) เพ่ือให้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินกลุ่มเจา้หน้ีเงินกูพิ้จารณารายละเอียดต่างๆ 
ตามเง่ือนไขสัญญากู้ยืม และ/หรือ (3) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือผู ้บังคับใช้กฎหมายใน
ต่างประเทศ เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ตลอดจนเพื่อการแนะน าท่านแก่หน่วยงานดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลบางรายอาจอยู่ในประเทศท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีการประกาศก าหนดว่าประเทศดงักล่าวมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเพียงพอ 

หากบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีไม่เทียบเท่ากับมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นประเทศไทย บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขั้นตอนและมาตรการท่ีเหมาะสม
เพื่อให้การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภยั หรือเป็นกรณีท่ีการโอนดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้สามารถกระท า
ไดต้ามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ อาจเขา้ท าสัญญากบับุคคลภายนอกท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพ่ือให้มั่นใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองท่ีเหมาะสมเทียบเท่ากับ
มาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นประเทศไทย  

5. ระยะเวลาท่ีบริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ตามวตัถุประสงคท่ี์มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีและตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลานานกว่านั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีใช้บังคบั 
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 
ทราบว่าบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครอง หรือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยมิไดรั้บความยินยอมจากผูพ้ิทักษ์หรือผู ้
อนุบาลโดยไม่ไดเ้จตนา บริษทัฯ จะลบขอ้มูลดงักล่าวทนัทีหรือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยเฉพาะในกรณีท่ีบริษทัฯ 
สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได ้      

 
7. สิทธิของท่าน 
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ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน   

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

• การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจขอให้บริษทัฯ ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่
ถูกตอ้ง ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

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

• การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบท่ีไดมี้การจดัระเบียบ และสามารถ
อ่านหรือใชง้านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นได ้

• การคัดค้าน: ท่านอาจคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของทา่นในบางกิจกรรมซ่ึงระบุใน
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี    

• การระงับการใช้: ท่านอาจขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลดงักล่าวอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบเพ่ือด าเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือหาก
ขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีจ 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 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ
ถึงขอ้กงัวลของท่าน เพื่อด าเนินการแกไ้ขขอ้กงัวลดงักล่าว ก่อนท่ีท่านจะติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     

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

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

8. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้
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บริษทัฯ อาจแกไ้ขหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว โปรดตรวจสอบประกาศความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นระยะเพื่อตรวจดูการแกไ้ขหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โดยบริษทัฯ จะแจง้เตือนให้
ท่านทราบ หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อท่าน และ ขอความยินยอมจากท่านอีกคร้ังในกรณี
ท่ีจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายก าหนด     

9. การเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น 

ในกรณีท่ีท่านใชง้านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เว็บไซต์อาจมีการเช่ือมต่อไปยงัแพลตฟอร์ม เวบ็ไซต์ หรือบริการอื่นท่ีมี
บุคคลภายนอกเป็นผูด้  าเนินการ ทั้งน้ี บริษทัฯไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการด าเนินการใดๆ อีกทั้งไม่อาจ
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยแพลตฟอร์ม เวบ็ไซต์ หรือ
บริการดงักล่าว  

ในการน้ี บริษทัฯ แนะน าให้ท่านตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวัของแพลตฟอร์ม เวบ็ไซต ์หรือบริการท่ีเช่ือมโยง

กบัเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (หากมี) เพื่อรับทราบและท าความเขา้ใจว่าแพลตฟอร์ม เวบ็ไซต ์หรือบริการดงักล่าวด าเนินการเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร    

10. การใช้งานคุกกี ้

บริษทัฯ ใชคุ้กก้ี และเทคโนโลยีท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยคุกก้ีเป็นไฟล์ท่ีประกอบไปดว้ยตวัอกัษรและตวัเลขขนาดเล็กท่ี

บริษทัฯเก็บไวใ้นเบราวเ์ซอร์ของท่านหรือฮาร์ดไดรฟ์ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่าน หากขอ้มูลจากคุกก้ีสามารถระบุ

ตวับุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม ทั้งในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลเด่ียวหรือไปรวมกบัขอ้มูลอื่นใดก็ตาม บริษทัฯ จะถือว่า

ขอ้มลูดงักล่าวนั้นเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี     

บริษทัฯ ใชคุ้กก้ีเพ่ือท่ีจะไดเ้รียนรู้เพ่ิมเติมว่าท่านมีปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหาในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯอย่างไร และเพื่อช่วย

ในการสร้างสรรคป์ระสบการณ์ท่ีจะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากย่ิงขึ้น เม่ือท่านเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ คุกก้ีจะ

จดจ าประเภทของเบราวเ์ซอร์ท่ีท่านใช ้และโปรแกรมเบราวเ์ซอร์ท่ีท่านติดตั้งเพ่ิมเติม นอกจากนั้น คุกก้ียงัจะจดจ าส่ิงท่ีท่าน

ชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซ่ึงจะถูกก าหนดให้เป็นค่าตั้งอตัโนมัติเม่ือท่านกลบัเขา้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกก้ีจะ

อนุญาตให้ท่านให้คะแนนเวบ็เพจต่าง ๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นดว้ย คุกก้ีบางตวัท่ีบริษทัฯใช้ เป็นคุกก้ี

แบบช่วงเวลา และจะคงอยู่จนกว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์ท่ีท่ านใช้ คุกก้ีตัวอ่ืน ๆ เป็นคุกก้ีถาวร ซ่ึงจะถูกเก็บไวใ้น

คอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาท่ีนานกว่า      

ส าหรับการท างานบางอยา่งภายในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ นั้นอาจมีการเช่ือมต่อไปยงัแพลตฟอร์ม เวบ็ไซต์ หรือบริการ

อื่นท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผูด้  าเนินการ ตวัอย่างเช่น เม่ือท่านเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็เพจท่ีมีวีดีโอจากยทููบฝังอยู่ หรือมีลิงคเ์ช่ือม

ไปยงัยูทูบ วีดีโอหรือลิงคเ์หล่าน้ี (และเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีจดัหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกก้ีของบุคคลภายนอกอยู่ดว้ย 

ท่านอาจตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่าน้ี  เพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับการใช้คุกก้ีของ

บุคคลภายนอก และในส่วนอื่นๆ โปรดดูหวัขอ้ – การเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตอ์ื่น – ดา้นบน         
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บริษทัฯ จะไม่ใชคุ้กก้ีในการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุตวัตนของท่านได ้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่

ตอ้งการท่ีจะยอมรับคุกก้ี ท่านสามารถเลือกท่ีจะปฏิเสธ หรือสกดักั้นคุกก้ีท่ีบริษทัฯ หรือแพลตฟอร์ม เวบ็ไซต์ หรือบริการ

ของบุคคลภายนอกก าหนดไวใ้ห้ท่านได ้โดยเปล่ียนค่าท่ีตั้งไวใ้นเบราวเ์ซอร์ของท่าน – โปรดหาขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยดูท่ีเมนู 

ช่วยเหลือ (Help) ในเบราวเ์ซอร์  – โปรดทราบดว้ยว่าเวบ็เบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกก้ีโดยอตัโนมติั ดงันั้น หากท่าน

ไม่ประสงคท่ี์จะให้ใชคุ้กก้ี ท่านอาจจะตอ้งคอยสกดักั้นหรือลบคุกก้ีทิ้งอยูเ่สมอ และหากตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้

คุกก้ีในเบราวเ์ซอร์ของอุปกรณ์อ่ืน ๆ ยกตวัอยา่งเช่น Smart Phone, Tablet รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้ง

คุกก้ีดงักล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใชง้านอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าถึงแมท้่านจะปฏิเสธการใชคุ้กก้ี 

ท่านก็ยงัคงสามารถท่ีจะเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษทัฯ ได ้แต่การท างานบางอย่างบนเวบ็ไซต์อาจไม่ถูกตอ้งหรือไม่ดี

เท่าท่ีควร      

11. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ  
หากท่านมีขอ้สงสัย ความคิดเห็น และ/หรือค าถามประการใดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีความประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ท่าน
สามารถติดต่อบริษทัฯ ไดท่ี้  

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
• 222 อาคารเอก็โก ชั้น 14,15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
• หมายเลขโทรศพัท ์02-998-5000  
• อีเมล ์pdpacommittee@egco.com 

 

************************************************************************************************* 

พนัธมิตรทางธุรกิจ หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ  

• พันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น บริษทัคู่คา้ (เช่น ผูจ้  าหน่ายเช้ือเพลิงรายย่อย ผูจ้  าหน่ายสินคา้ ผูใ้ห้เช่าท่ีดิน) ธนาคารหรือ
สถาบนัทางการเงิน (รวมถึงธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินกลุ่มเจา้หน้ีเงินกู ้ตวัแทนธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน
กลุ่มเจา้หน้ีเงินกู ้ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินท่ีติดต่อเพื่อการลงทุน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษทัร่วม รวมทั้งกิจการร่วมคา้ (Joint Venture (JV)) ตลอดจนบริษทัอื่นๆ ท่ีมีเครือข่าย
ติดต่อกนั 

• ผู้ให้บริการ: เช่น ผูใ้ห้บริการจดัท าเงินเดือน ท่ีปรึกษา (เช่น ท่ีปรึกษาดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีปรึกษาดา้นการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR) ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ท่ีปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน 
ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย)) ผูใ้ห้บริการจดัท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและรายงานตรวจวดั
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผูใ้ห้บริการตรวจสอบรับรองความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า ผูใ้ห้บริการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) ผูใ้ห้บริการจดัท าบัญชี ผูใ้ห้บริการดา้นการ

https://www.investopedia.com/terms/j/jointventure.asp
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ช าระภาษี ผูใ้ห้บริการรับจดังาน ผูใ้ห้บริการดา้นการแปลเอกสารและการพิมพ์ ล่าม ผูใ้ห้บริการดา้นการท่องเท่ียว ผู ้
ให้บริการต่ออายุใบอนุญาต ผูใ้ห้บริการต่ออายุวีซ่า หน่วยงานจดัอบรม ตลอดจนผูใ้ห้บริการซอฟต์แวร์ผูใ้ห้บริการ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูใ้ห้บริการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น System Integrator  )   

• บุคคลอื่นๆ: เช่น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สถานพยาบาลท่ีให้บริการตรวจสุขภาพ บริษทัประกนัชีวิต บริษทั
ประกนัภยั สายการบิน โรงแรม พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีขอ้ตกลงให้บริการสวสัดิการกบับริษทัฯ 


