ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับบุคคลภายนอก
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั
ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปในเอกสารนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “บริษัทฯ”) ให้ความสาคัญในเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน โดยประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับบุคคลภายนอกฉบับนี้ (ซึ่ งต่อไปในเอกสารนี้ จะเรี ยกว่า “ประกาศความ
เป็ นส่ วนตัว”) จะช่วยอธิ บายถึงวิธีการที่ บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิ ใน
ฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่บริ ษทั ฯ มีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จากัดเฉพาะ
(1) พันธมิตรทางธุรกิจ (ตามที่ได้ให้นิยามไว้ดา้ นล่างของประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้) ที่เป็ นบุคคลธรรมดา (ทั้ง
บุคคลที่อาจเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต พันธมิตรทางธุรกิจปัจจุบนั หรื อผูท้ ี่เคยเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ)
(2) บุคคลผูม้ ีอานาจดาเนินการ กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน บุคลากร ตัวแทนขาย บุคคลผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้ดาเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รวมถึงผูต้ ิดต่อ (เรี ยกรวมว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนิติบุคคล")
ของลูกค้านิติบุคคล หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
(3) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
(4) บุคคลอื่นๆ เช่น นักวิเคราะห์และกองทุน ผูม้ าติดต่อ เจ้าหน้าที่หน่ วยงานราชการ ผูป้ ระสานงานกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ ผูแ้ จ้งเบาะแส สื่ อมวลชน นักเรี ยนและผูป้ กครองหรื อผูร้ ับรองรายได้ครอบครัว (กรณี เข้าร่ วมโครงการทุนอาชีวศึกษา)
นักเรี ยนและครู (กรณี เข้าร่ วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน) (เรี ยกรวมว่า "บุคคลผู้เข้ าร่ วมโครงการทุนอาชีวศึกษาและ
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ พลังงาน")
(5) บุคคลผูเ้ ข้าเยี่ยมชมและผูใ้ ช้แพลตฟอร์มของบริ ษทั ฯ เช่น เว็บไซต์
ตลอดจนบุคคลอื่น ที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากบุคคลข้างต้น (ซึ่ งต่อไปใน
เอกสารนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “ท่ าน”)
เมื่อกล่าวถึงข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม หรื อตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับหรื อที่ระบุไว้ในประกาศนี้ บริ ษทั ฯ รวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จาเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมายหรื อสัญญา หรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ
โอนข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ บริ ษทั ฯ ได้อธิ บายไว้ในประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับ นี้ บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนิ นการที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯให้แก่ท่าน หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา หรื อดาเนินการตามความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯ
มีกบั ท่าน หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดต่อไปได้
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โปรดทราบว่าในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจจาเป็ นต้องขอความยินยอมเฉพาะเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ
โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน แต่โดยส่ วนใหญ่ แล้ว บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคล
เหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามความสัมพันธ์ของท่านกับบริ ษทั ฯ ตามที่ระบุในประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับ นี้โดย
ไม่จาเป็ นต้องขอความยินยอมจากท่านแยกต่างหาก
กรุ ณาอ่านประกาศความเป็ นส่ วนตัว ฉบับนี้ โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าบริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่ าน
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดย
ทางอ้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดทางกฎหมายหรื อสัญญา หรื อการดาเนิ นธุ รกิจโดยประการอื่นใดของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ในบางกรณี บริ ษทั ฯ
อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านผ่านทาง (1) บริ ษทั ในกลุ่มเอ็กโก และ (2) บุคคลภายนอก (เช่น บริ ษทั หรื อหน่วยงาน
ซึ่ งเป็ นต้นสังกัดของท่าน พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ (เช่น ที่ปรึ กษา ผูใ้ ห้บริ การภายนอก ธนาคารและสถาบัน
การเงิน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีเครื อข่ายติดต่อกัน) ผูแ้ จ้งเบาะแส และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็ นต้น) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในหมวดหมู่และประเภท
ดังต่อไปนี้
1) ข้ อมูลระบุตัวตน: เช่น คานาหน้าชื่ อ ชื่ อ นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด สัญชาติ อาชี พ รายละเอียดที่ ระบุใน และ/หรื อ
สาเนาเอกสารต่างๆ ที่ออกโดยราชการ (เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง ทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ หนังสื ออนุ ญ าตให้ เข้าท าประโยชน์ ในเขตปฏิ รูปที่ ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มรณบัต ร) ใบแจ้งหนี้ ค่ า
สาธารณูปโภค รู ปถ่าย ภาพจากกล้องวงจรปิ ด วิดีโอที่บนั ทึกภาพของท่าน ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่
จะแบ่งปันให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่งอาจถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
2) ข้ อมูลเพื่อการติดต่ อ: เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข
โทรสาร ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูอ่ ีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ (LINE))
3) ข้ อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน คุณสมบัติ: เช่น เอกสารประวัติ (CV/resume) สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน
ประวัติการศึกษา (เช่น ผลการเรี ยน เอกสารการศึกษาต่อ ) ประวัติและรายละเอียดการเข้าร่ วมการฝึ กอบรม ประวัติ
การทางานและผลงาน ประสบการณ์ทางาน ใบทะเบียนพาณิ ชย์ ใบอนุญาตทางาน ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4) ข้ อมูลที่ปรากฎบนเอกสารนิติบุคคล: เช่น สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น หนังสื อรับรองนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ ใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภ.พ. 20
5) ข้ อ มู ล ทางการเงิน : เช่ น รายละเอี ยดที่ ระบุ ในสาเนาหน้ าสมุ ด บัญ ชี ธนาคาร หมายเลขบัญ ชี ธนาคาร หมายเลข
ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย และสถานะทางการเงิน
6) ข้ อมูลคาสั่งซื้อ: เช่น สกุลเงินในการชาระเงิน (Order Currency) และเงื่อนไขการชาระเงิน (Terms of payment)
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7) ข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ (กรณีผ้ถู ือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ประเภทบุคคล จานวนหุ้น เลขที่
สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ ประเภทที่อา้ งอิง และเลขที่อา้ งอิง
8) ข้ อมูลการคัดกรองบุคคลภายนอกที่มาติดต่ อบริษัทฯ: เช่น เวลาเข้าออก และประวัติการเดินทาง
9) ข้ อมูลอื่นๆ: เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ ที่ ท่านได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ โดยสมัครใจ หรื อที่บริ ษทั ฯ ได้รับมาจากบุคคล
หรื อหน่ วยงานภายนอกในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมายหรื อสัญญา
หรื อการดาเนินธุรกิจโดยประการอื่นใดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจรวมถึงใบสมัคร ใบเสนอราคาหรื อเสนอประมูล เอกสาร
สัญญา เอกสารการชาระเงิน เอกสารการร้องเรี ยน และเอกสารอื่นๆ และ
10) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน: เช่น ข้อมูลศาสนา (ตามที่ปรากฏบนบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน) และข้อมูล
สุ ขภาพ (เช่น การแพ้อาหาร โรคประจาตัว) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ละเอียดอ่อนเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเท่านั้น หรื อตามที่กฎหมายอนุญาตไว้
หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริ ษทั ฯ (เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ ิดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น และ/หรื อ
สมาชิ ก ในครอบครั วของท่ าน) หรื อ ท่ านอาจขอให้ บ ริ ษ ัท ฯ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลที่ ส ามดัง กล่ าวแก่
บุคคลภายนอก ท่านมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศความเป็ นส่ วนตัว ฉบับนี้ ให้แก่ บุคคลที่สาม
ดังกล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยิน ยอมจากบุคคลดังกล่าวนั้น (หากเป็ นกรณี ที่ ต้องได้รับความยินยอม) ท่านควร
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบู รณ์ ของข้อมู ลส่ วนบุ ค คลที่ ท่ านให้ และแจ้งให้ บ ริ ษทั ฯ ทราบถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ตามกฎหมาย ตามที่กาหนดไว้ในประกาศความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับนี้ดว้ ย
2. บริษัทฯ ใช้ งานข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่างไร และเพือ่ วัตถุประสงค์ใด
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ที่กล่าวไว้ดา้ นล่างนี้ โดย
อาศัยฐานตามกฎหมายดังต่อไปนี้ (1) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเข้าทาสัญญาหรื อการปฏิบตั ิตาม
สัญญากับท่าน (2) เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ
หรื อของบุคคลภายนอก โดยมีความสมดุลกับประโยชน์และสิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สาธารณะ
สาหรับการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ และ/หรื อ (6) ความยินยอมของ
ท่าน
บริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) การพิสูจน์ ตัวตน: เช่น เพื่อการพิสูจน์ตวั ตนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อเมื่อเข้าทาสัญญาและ
ธุรกรรมต่างๆ กับท่าน
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2) การติดต่ อสื่ อสารกับท่ าน: เช่น เพื่อการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจกับท่าน ลูกค้านิติบุคคล และ/หรื อ พันธมิตรทางธุรกิจ
(รวมทั้งการจัดการประชุม ) เพื่อการประสานงาน (เช่น กรณี การทางานชุมชนสัมพันธ์ ) เพื่อการรับส่ ง วารสารและ
เอกสารใดๆ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรื อประกาศใดๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อติดต่อขอข้อมูล
จากท่าน และเพื่อตอบข้อซักถามตามที่ท่านร้องขอหรื อปฏิบตั ิตามข้อร้องเรี ยนจากท่าน
3) การบริ หารจัดการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่ น เพื่อการบริ หารจัดการ การใช้งานและการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลภายนอกของบริ ษทั ฯ และเพื่อการกาหนดสิ ทธิ
ในการเข้าถึงระบบต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
4) การทาธุรกรรมองค์ กร: เช่น เพื่อแต่งตั้งผูแ้ ทน การมอบฉันทะ หรื อการมอบอานาจในการทาธุ รกรรม (เช่น การต่อ
ใบอนุ ญาต) การเบิกจ่ายเงิน การเรี ยกเก็บเงิน เพื่อทาธุ รกรรมทางการเงินต่างๆ กับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน (เช่น
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อการทาธุ รกรรม การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมื อชื่ อ การเปิ ดบัญชี ลงทุน การเข้าทา
สัญญากูย้ ืม การขอออกหนังสื อรับประกัน และธุ รกรรมอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน กลุ่ม
เจ้าหนี้เงินกูพ้ ิจารณารายละเอียดต่างๆ ตามเงื่อนไขสัญญากูย้ ืม เพื่อทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) และการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาธุรกรรมทางกฎหมาย (เช่น เพื่อการตรวจสอบและร่ างเอกสารกฎหมายและเอกสารอื่นๆ)
เพื่อใช้จดั หาสิ นค้าและบริ การ เพื่อการใช้บริ การผูใ้ ห้บริ การภายนอก เพื่อรับการตรวจสอบรับรอง (เช่น มาตรฐาน
International Organization for Standardization (ISO)) เพื่อการทาประกันภัย เพื่อทาบันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ
(เช่น หลักฐานการดาเนินการตามสัญญา หลักฐานการจ่ายเงิน) เพื่อการอนุมตั ิจ่ายเงิน เพื่อการติดต่อประสานงานกับ
บริ ษทั ในกลุ่มเอ็กโกในเรื่ องต่างๆ (เช่น การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่างๆ การติดตามข้อมูลจาก
ท่าน) ตลอดจนเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5) การคุ้มครองประโยชน์ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ: เช่น เพื่อจัดทาฐานข้อมูล บันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการ
จัดทารายงานการประชุมกรรมการ และ/หรื อ การประชุมผูถ้ ือหุ้น (เช่น การว่าจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การแต่งตั้งกรรมการ
ฝ่ ายคู่คา้ ) เพื่อใช้สิทธิ หรื อคุม้ ครองประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เมื่อมีความจาเป็ นและสามารถกระทาได้ตามกฎหมาย (เช่น
การตรวจจับ ป้ องกันและตอบโต้ขอ้ เรี ยกร้อง การตรวจบัญชี การสื บสวน (รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการ หรื อการดาเนินคดีทางกฎหมาย)) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบหรื อใช้อา้ งอิงใน
กรณี ที่จาเป็ น (เช่น เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการจัดทางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการตรวจสอบงบ
การเงินประจาปี )
6) การจัดการข้ อพิพาท: เช่น เพื่อแก้ไขปั ญหาข้อพิพาท เพื่อบังคับใช้ตามสัญญาของบริ ษทั ฯ และเพื่อก่ อตั้ง ใช้ หรื อ
ยกขึ้นต่อสู้ซ่ ึงสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
7) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่ างๆ: เช่น เพื่อการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คาสั่ง นโยบาย
และแนวทางภายในองค์กร (เช่น เพื่อการปฏิบตั ิตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริ ษทั ฯ และเพื่อการดาเนินการ
ตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริ ษทั ฯ) เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง และแนวทางของหน่วยงาน
กากับดูแลที่มีผลบังคับใช้ เพื่อการรายงานหรื อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
หรื อผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย เพื่อการจดทะเบี ยน การขอหรื อต่อใบอนุ ญาต การขออนุ ญาตทางาน และเพื่อการคานวณ
สอบถาม และนาส่งภาษี
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8) การบริหารจัดการและอานวยความสะดวกในการเข้ าสถานที่ของบริษัทฯ หรือการเข้ าร่ วมกิจกรรมกับ บริษัทฯ: เช่น
เพื่อการวางแผน ดาเนินการ และจัดกิจกรรม และเพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว (เช่น
การจองตัว๋ เครื่ องบิน การทาประกันภัยการเดินทาง การจองที่พกั การลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรม)
9) การปกป้ องชีวิต: เช่น เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
10) การดาเนิ น การเกี่ยวกับ โครงการ (กรณี บุ คคลผู้เข้ าร่ วมโครงการทุ น อาชี วศึ กษาและโครงการค่ ายเยาวชนอนุ รัก ษ์
พลังงาน): เช่น เพื่อตรวจสอบและดาเนิ นการพิจารณาใบสมัคร การอ้างอิง และเอกสารต่างๆ ที่ ท่านได้ให้ไว้ เพื่อ
ประเมิ น คุ ณ สมบัติ แ ละความเหมาะสมในการให้ ทุ น การศึ ก ษา เพื่ อ การเบิ ก จ่ ายเงิ น สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
ทุนการศึกษา ค่าเดินทางของโรงเรี ยน หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ
11) การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุ มผู้ถือหุ้น (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เพื่อการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
และเพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
12) การดาเนินการเกี่ยวกับเงินปันผล (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เพื่อทารายการโอนเงินปั นผลคืนแก่ท่านแทนการ
ออกเช็คใหม่
13) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ: เช่น ในกรณี ของการขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟื้ นฟูกิจการ หรื อกรณี อื่นที่
คล้ายกัน บริ ษ ัท ฯ อาจโอนข้อ มู ล ของท่ านให้ กับ บุ ค คลที่ ส ามหนึ่ งฝ่ ายหรื อ มากกว่ าในฐานะส่ วนหนึ่ งของการ
ดาเนินการดังกล่าว
ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลในฐานะบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งกับ นิ ติ บุ ค คลสาหรั บ ลู กค้านิ ติ บุ ค คล และ /หรื อ
พันธมิตรทางธุรกิจ บริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
14) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น เพื่อการยืนยันตัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ ง และ/หรื อ เพื่ อการประเมิ น ความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่ าน ของพัน ธมิ ตรทางธุ รกิ จ และของ
บุคลากรเพื่อการทางานให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อการพิจารณาใบเสนอราคาหรื อเสนอประมูล เพื่อการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
และเพื่อการพิจารณาต่อสัญญาหรื อการพิจารณาอื่นใด
15) การจัดการความสั มพันธ์ : เช่น เพื่อวางแผน ดาเนินการ และบริ หารจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับท่าน (เช่น การ
เจรจาต่อรอง การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา การจัดซื้ อจัดจ้าง การทาสัญญา หรื อการต่อสัญญากับ
ท่าน ลูกค้านิติบุคคล และ/หรื อ พันธมิตรทางธุรกิจ การลงนามจรรยาบรรณคู่คา้ การขึ้นทะเบียนคู่คา้ การออกใบสั่ง
ซื้อ (Purchase Order) การออกใบแจ้งหนี้และเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดทาใบสาคัญจ่าย การชาระเงิน (เช่น ค่าจ้าง ค่า
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ) การดาเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ) เพื่อการติดตามและตรวจสอบ
ประเมินท่านในการปฏิบตั ิตามสัญญา เพื่อการจัดส่งของขวัญในวาระโอกาสต่างๆ ตลอดจนเพื่อการสนับสนุนในการ
ดาเนินงานต่างๆ หรื อการทาธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
16) การแนะนาพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพื่อการแนะนาท่านแก่บริ ษทั ในกลุ่มเอ็กโกหรื อบุคคลอื่นใด
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นอกจากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายการต่างๆ ข้างต้นนี้ บริ ษทั ฯ ยังเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลในหมวดหมู่ พิเศษที่ เกี่ ยวกับ ท่าน ที่ เรี ยกว่า "ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ ละเอียดอ่ อน" เพื่ อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
• ข้ อมูลศาสนา: เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล (ตามที่ปรากฎในสาเนาบัตรประชาชน)
• ข้ อมูลสุ ขภาพ: เพื่อการวางแผน ดาเนินการ และจัดกิจกรรม (เช่น การจัดเตรี ยมงานและอาหาร)
3. บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ แก่ใครบ้ าง
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าที่อยู่ภายในประเทศหรื อนอกประเทศไทย
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายข้างต้น เช่น (1) บริ ษทั ในกลุ่มเอ็กโก (2) พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ (เช่น บริ ษทั คู่คา้
ธนาคารหรื อสถาบันทางการเงิน บริ ษทั ที่ปรึ กษา (เช่น ที่ปรึ กษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA)) บริ ษ ัท ประกัน ภัย ผู ้ให้ บ ริ การด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และผูใ้ ห้ บ ริ การสนับ สนุ น ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่ น System Integrator) ผูใ้ ห้ บ ริ การตรวจสอบรั บรองมาตรฐาน International Organization for
Standardization (ISO) สายการบิน และโรงแรม)
ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย หรื อผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ไม่ว่าที่อยู่ภายในประเทศหรื อนอกประเทศไทย (เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า สานักงานปฏิ รูป ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม กรมการกงสุ ล สถานี ต ารวจ รั ฐวิสาหกิ จถื อหุ้ น ลาว (Lao Holding State
Enterprise (LHSE) การไฟฟ้ าราชอาณาจักรกัมพูชา (Electricite du Cambodge (EDC) หรื อหน่วยงานราชการอื่น) ตลอดจน
บุคคลที่สามอื่นใด หากบริ ษทั ฯ เชื่ อว่ามีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ หรื อต้องปกป้ องสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ฯ สิ ทธิ ของบุคคลที่สาม หรื อความปลอดภัยของบุคคล หรื อเพื่อตรวจจับ ป้ องกัน หรื อแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต ความ
มัน่ คง หรื อความปลอดภัย หรื อเพื่อการแนะนาท่านแก่หน่วยงานหรื อบุคคลดังกล่าว
ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ับโอนสิ ทธิ บุคคล
ผูท้ ี่จะได้รับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อบุคคลผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับโอน หากมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรื อมีการปรับโครงสร้าง
หนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่ งกิจการ การจาหน่าย การซื้ อ การร่ วมทุน การโอนสิ ทธิ การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์
อื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งธุรกิจ สิ นทรัพย์ หรื อหุ้นของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าส่ วนใดส่ วน
หนึ่งหรื อทั้งหมด
4. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ อาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น (1) บริ ษทั ในกลุ่มเอ็กโกใน
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ และงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงการอนุ ญาตให้บริ ษทั ในกลุ่มดังกล่าว
เข้าถึงได้ตามสิ ทธิ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อการจัดหาสิ นค้าและบริ การ และเพื่อการแนะนาท่านแก่
บริ ษทั ในกลุ่มเอ็กโก (2) ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน เพื่อการทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ (เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตน
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เพื่อการทาธุ รกรรม การเปลี่ ยนแปลงตัวอย่างลายมื อชื่ อ การเปิ ดบัญ ชี ลงทุน การเข้าทาสัญ ญากู้ยืม การขอออกหนังสื อ
รับประกัน และธุ รกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ธนาคารหรื อสถาบันการเงินกลุ่มเจ้าหนี้เงินกูพ้ ิจารณารายละเอียดต่างๆ
ตามเงื่ อ นไขสั ญ ญากู้ยื ม และ/หรื อ (3) หน่ วยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานบังคับ ใช้ก ฎหมาย หรื อ ผู ้บัง คับ ใช้ก ฎหมายใน
ต่างประเทศ เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ ตลอดจนเพื่อการแนะนาท่านแก่หน่วยงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ผูร้ ับข้อมูลส่ วนบุคคลบางรายอาจอยู่ในประเทศที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่มีการประกาศกาหนดว่าประเทศดังกล่าวมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่เพียงพอ
หากบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ ไม่ เทียบเท่ากับมาตรฐานที่กาหนดไว้ในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนและมาตรการที่ เหมาะสม
เพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย หรื อเป็ นกรณี ที่การโอนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้สามารถกระทา
ได้ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริ ษทั ฯ อาจเข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองที่เหมาะสมเทียบเท่ากับ
มาตรฐานที่กาหนดไว้ในประเทศไทย
5. ระยะเวลาทีบ่ ริษัทฯ เก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จาเป็ นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนบุคคล ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับ นี้ และตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลานานกว่านั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ ใช้บังคับ
ตลอดจนนโยบายภายในหรื อข้อกาหนดด้านการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ และตามความจาเป็ นอื่นๆ เช่น กรณี ที่เกิดข้อพิพาท
ขึ้น
6. ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ และคนไร้ ความสามารถ
ในบางกรณี ตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์
คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุ บาลได้
ดังนั้น หากท่านเป็ นผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดาเนินการให้มนั่ ใจ
ว่าท่านได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาลแล้ว (ในกรณี ที่ตอ้ งได้รับความยินยอม) ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ
ทราบว่าบริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง หรื อเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคนเสมื อนไร้ ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถโดยมิ ได้รับความยินยอมจากผูพ้ ิ ทักษ์หรื อผู ้
อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา บริ ษทั ฯ จะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหรื อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยเฉพาะในกรณี ที่บริ ษทั ฯ
สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้
7. สิทธิของท่ าน
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ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
•

•

•

•

•

•

•

•

การเข้ าถึง: ท่านอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
รวมทั้งสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่มิได้มา
จากการขอความยินยอมจากท่าน
การแก้ไขให้ ถูกต้ อง: ท่านอาจขอให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่สมบูรณ์ ไม่
ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั
การลบหรือทาลายข้ อมูล: ท่านอาจขอให้บริ ษทั ฯ ลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกตามที่กฎหมายกาหนด
การโอนย้ ายข้ อมูล: ท่านอาจขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในรู ปแบบที่ได้มีการจัดระเบียบ และสามารถ
อ่านหรื อใช้งานได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกาหนด และเพื่อส่ งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
การคัดค้าน: ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึ่งระบุใน
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
การระงับการใช้ : ท่านอาจขอให้ ระงับ การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบเพื่อดาเนิ นการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็ นปั จจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิด หรื อหาก
ข้อมูลนั้นเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต้องลบเพราะมีการเก็บรวบรวมมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นต้น
การถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรื อ โอนข้อมูล ส่ วนบุ ค คลของท่ านเมื่ อใดก็ได้ เว้นแต่มี ข้อจากัดเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ที่ จะถอนความยินยอมตามที่
กฎหมายกาหนด หรื อมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
การร้ องเรียน: ท่านอาจร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่มีอานาจ หากท่านเห็นว่าบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอื่นซึ่ งดาเนินการ
แทนบริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อไม่
เป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
ถึงข้อกังวลของท่าน เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากท่ านมี ค วามประสงค์ที่ จะใช้สิท ธิ ของท่ านตามที่ ระบุ ข้างต้น โปรดติ ด ต่อ บริ ษ ัท ฯ ตามรายละเอียดในหัวข้อ
"รายละเอียดการติดต่อบริ ษทั ฯ" ที่ระบุดา้ นล่างนี้ และ/หรื อ กรอกคาร้องขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
อนึ่ ง การใช้สิทธิ ของท่านตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นอาจถูกจากัดโดยกฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง โดยในบางกรณี
บริ ษทั ฯ สามารถปฏิเสธคาขอของท่านได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณี ที่ บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายหรื อมีคาสั่ง
ศาล ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ ปฏิเสธคาขอของท่านบริ ษทั ฯ จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
8. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
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บริ ษทั ฯ อาจแก้ไขหรื อปรับปรุ งประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ เป็ นครั้งคราว โปรดตรวจสอบประกาศความเป็ น
ส่ วนตัวฉบับนี้เป็ นระยะเพื่อตรวจดูการแก้ไขหรื อปรับปรุ งประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับ นี้ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งเตือนให้
ท่านทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อท่าน และ ขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณี
ที่จาเป็ น และตามที่กฎหมายกาหนด
9. การเชื่อมต่ อไปยังเว็บไซต์ อื่น
ในกรณี ที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เว็บไซต์อาจมีการเชื่ อมต่อไปยังแพลตฟอร์ ม เว็บไซต์ หรื อบริ การอื่นที่มี
บุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าเนิ นการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯไม่สามารถรับรองข้อความหรื อรับรองการดาเนิ นการใดๆ อีกทั้งไม่อาจ
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยแพลตฟอร์ ม เว็บไซต์ หรื อ
บริ การดังกล่าว
ในการนี้ บริ ษทั ฯ แนะนาให้ท่านตรวจสอบประกาศความเป็ นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรื อบริ การที่เชื่อมโยง
กับเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (หากมี) เพื่อรับทราบและทาความเข้าใจว่าแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรื อบริ การดังกล่าวดาเนินการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
10. การใช้ งานคุกกี้
บริ ษทั ฯ ใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยคุกกี้เป็ นไฟล์ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็กที่
บริ ษทั ฯเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ ของท่านหรื อฮาร์ดไดรฟ์ ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่าน หากข้อมูลจากคุกกี้สามารถระบุ
ตัวบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้อม ทั้งในกรณี ที่เป็ นข้อมูลเดี่ยวหรื อไปรวมกับข้อมูลอื่นใดก็ ตาม บริ ษทั ฯ จะถือว่า
ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้
บริ ษทั ฯ ใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้เพิ่มเติมว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กบั เนื้อหาในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯอย่างไร และเพื่อช่วย
ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ คุกกี้จะ
จดจาประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยงั จะจดจาสิ่ งที่ท่าน
ชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึ่ งจะถูกกาหนดให้เป็ นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะ
อนุ ญาตให้ท่านให้คะแนนเว็บเพจต่าง ๆ และกรอกแบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็นด้วย คุกกี้บางตัวที่บริ ษทั ฯใช้ เป็ นคุกกี้
แบบช่ วงเวลา และจะคงอยู่จ นกว่ าท่ านจะปิ ดเบราว์เซอร์ ที่ ท่ านใช้ คุ ก กี้ ตัว อื่ น ๆ เป็ นคุ ก กี้ ถ าวร ซึ่ งจะถู ก เก็ บ ไว้ใ น
คอมพิวเตอร์ของท่านเป็ นระยะเวลาที่นานกว่า
สาหรับการทางานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นั้นอาจมีการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ ม เว็บไซต์ หรื อบริ การ
อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าเนินการ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจากยูทูบฝังอยู่ หรื อมีลิงค์เชื่อม
ไปยังยูทูบ วีดีโอหรื อลิงค์เหล่านี้ (และเนื้ อหาอื่น ๆ ที่จดั หาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ดว้ ย
ท่ านอาจตรวจสอบประกาศความเป็ นส่ ว นตัว ของบุ ค คลภายนอกเหล่ า นี้ เพื่ อ หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ คุ ก กี้ ของ
บุคคลภายนอก และในส่วนอื่นๆ โปรดดูหวั ข้อ – การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น – ด้านบน
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บริ ษทั ฯ จะไม่ใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่
ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรื อสกัดกั้นคุกกี้ที่บริ ษทั ฯ หรื อแพลตฟอร์ ม เว็บไซต์ หรื อบริ การ
ของบุคคลภายนอกกาหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ต้งั ไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู
ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ – โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่าน
ไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรื อลบคุกกี้ทิ้งอยูเ่ สมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรื อการลบทิ้ง
คุกกี้ดงั กล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าถึงแม้ท่านจะปฏิเสธการใช้คุกกี้
ท่านก็ยงั คงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ แต่การทางานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรื อไม่ดี
เท่าที่ควร
11. รายละเอียดการติดต่ อบริษัทฯ
หากท่านมี ขอ้ สงสัย ความคิดเห็ น และ/หรื อคาถามประการใดเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ของท่านตามประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ท่าน
สามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้ที่
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
• 222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14,15 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
• หมายเลขโทรศัพท์ 02-998-5000
• อีเมล์ pdpacommittee@egco.com
*************************************************************************************************
พันธมิตรทางธุรกิจ หมายความรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
• พันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น บริ ษทั คู่คา้ (เช่น ผูจ้ าหน่ ายเชื้ อเพลิงรายย่อย ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า ผูใ้ ห้เช่าที่ ดิน) ธนาคารหรื อ
สถาบันทางการเงิน (รวมถึงธนาคารหรื อสถาบันทางการเงินกลุ่มเจ้าหนี้เงินกู้ ตัวแทนธนาคารหรื อสถาบันทางการเงิน
กลุ่มเจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารหรื อสถาบันทางการเงินที่ติดต่อเพื่อการลงทุน) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริ ษทั ร่ วม รวมทั้งกิจการร่ วมค้า (Joint Venture (JV)) ตลอดจนบริ ษทั อื่นๆ ที่มีเครื อข่าย
ติดต่อกัน
• ผู้ให้ บริ การ: เช่น ผูใ้ ห้บริ การจัดทาเงินเดือน ที่ปรึ กษา (เช่น ที่ปรึ กษาด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึ กษาด้านการ
ประเมิ น คุณ ภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR) ที่ ป รึ กษาด้านการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่ปรึ กษาวิชาชีพ (เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษาด้านการเงิน
ที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย)) ผูใ้ ห้บริ การจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและรายงานตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการทางาน ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ า ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) ผูใ้ ห้บริ การจัดทาบัญชี ผูใ้ ห้ บริ การด้านการ
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ชาระภาษี ผูใ้ ห้บริ การรับจัดงาน ผูใ้ ห้บริ การด้านการแปลเอกสารและการพิมพ์ ล่าม ผูใ้ ห้บริ การด้านการท่องเที่ยว ผู ้
ให้บริ การต่ออายุใบอนุ ญาต ผูใ้ ห้บริ การต่ออายุวีซ่า หน่ วยงานจัดอบรม ตลอดจนผูใ้ ห้บริ การซอฟต์แวร์ ผใู ้ ห้บริ การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูใ้ ห้บริ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น System Integrator)
• บุคคลอื่นๆ: เช่น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน สถานพยาบาลที่ให้บริ การตรวจสุ ขภาพ บริ ษทั ประกันชีวิต บริ ษทั
ประกันภัย สายการบิน โรงแรม พันธมิตรทางธุรกิจที่มีขอ้ ตกลงให้บริ การสวัสดิการกับบริ ษทั ฯ
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