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ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับบุคลากรของบริษัทฯ 

วันทีมี่ผลใช้บังคับ: 1 มิถุนายน 2564 

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์เซอรว์ิส จ ำกัด ในกลุ่มเอ็กโก (ซึ่งต่อไปในเอกสำรนีจ้ะเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) ให้
ควำมส ำคญัในเรื่องกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน โดยประกำศควำมเป็นส่วนตวัส ำหรบับคุลำกรของบรษิทัฯ ฉบบั
นี ้(ซึ่งต่อไปในเอกสำรนีจ้ะเรียกว่ำ “ประกาศความเป็นส่วนตัว”) จะช่วยอธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลูส่วนบคุคล ตลอดจนสิทธิในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุลำกรของบรษิัทฯ อนัรวมถึง
ผูส้มคัรงำน ผูไ้ดร้บักำรสมัภำษณง์ำน ผูท้ี่เป็นพนกังำนในปัจจบุนัและผูท้ี่เคยเป็นพนกังำนของบรษิัทฯ ลกูจำ้ง พนกังำนท่ี
ไดร้บักำรโอนยำ้ยมำจำกบริษัทในกลุ่มเอ็กโก พนักงำนที่ไปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่นเป็นกำรชั่วครำว (Secondment) ผู้
ฝึกงำน กรรมกำรในปัจจุบนัและผูท้ี่เคยเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจน
บุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้งกบับุคคลขำ้งตน้ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลจำกบุคคลขำ้งตน้ (ซึ่งต่อไปในเอกสำรนีจ้ะเรียกว่ำ 
“ท่าน”)  

เมื่อกล่ำวถึงขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม หรือตำมที่นิยำมไว้ในกฎหมำยคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือที่ระบุไว้ ในประกำศนี ้บริษัทฯ 
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจำกท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็น หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลูส่วน
บคุคลตำมที่ไดอ้ธิบำยไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้บรษิัทฯ อำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรพิจำรณำใบสมคัรของทำ่น 
หรือคดัสรรท่ำนเพื่อเขำ้มำเป็นบคุลำกรของบรษิัทฯ หรือด ำเนินกำรเพื่อกำรเขำ้ท ำสญัญำจำ้งงำนกบัท่ำน หรือปฏิบตัิหนำ้ที่
ตำมสญัญำดงักล่ำว หรือปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดต่อไปได ้ 

โปรดทรำบว่ำในบำงกรณีบริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมเฉพำะเพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่โดยส่วนใหญ่แลว้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วน
บุคคลเหล่ำนั้นเพื่อวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งตำมควำมสมัพนัธข์องท่ำนกบับริษัทฯ ตำมที่ระบุในประกำศควำมเป็นส่วนตวั
ฉบบันีโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมจำกท่ำนแยกต่ำงหำก      

กรุณำอ่ำนประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีโ้ดยละเอียดเพื่อใหเ้ขำ้ใจว่ำ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรือ โอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนอย่ำงไรและเพื่อวตัถปุระสงคใ์ด   

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
โดยทำงอ้อม ทั้งนี ้บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนระหว่ำงขั้นตอนกำรสรรหำบุคลำกร กำร
สมัภำษณง์ำน ตัง้แต่ท่ำนเริ่มท ำงำนกบับริษัทฯ และในระหว่ำงกำรท ำงำน นอกจำกนี ้ในบำงกรณีบริษัทฯ อำจไดร้บั
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนทำง (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก (2) หน่วยงำนของรฐั หรือหน่วยงำนบังคบัใชก้ฎหมำย 
(เช่น ส ำนกังำนบงัคบัคดี และกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อกำรศึกษำ) และ (3) บุคคลภำยนอก (เช่น บุคคลอำ้งอิงของท่ำน 
แพลตฟอรม์ของเว็บไซตจ์ดัหำงำน สถำนพยำบำลผูใ้หบ้รกิำรตรวจสขุภำพ และธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ท่ีมี 

บริษัท เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด  
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ขอ้ตกลงกับบริษัทฯ ) ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับท่ำนใน
หมวดหมู่และประเภทดงัต่อไปนี ้  

1) ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น ค ำน ำหนำ้ชื่อ ชื่อ นำมสกลุ ชื่อเล่น เพศ อำย ุวนั/เดือน/ปีเกิด สญัชำติ ส่วนสงู สถำนภำพ
ทำงกำรสมรส สถำนภำพทำงกำรทหำร รำยละเอียดที่ระบุในเอกสำรต่ำงๆ ที่ออกโดยรำชกำร (เช่น บัตร
ประจ ำตวัประชำชน สตูิบตัร หนงัสือส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนเปล่ียนชื่อสกุล หนงัสือเดินทำง  ทะเบียนบำ้น 
ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ ใบขับขี่ หลักฐำนทำงกำรทหำร หนังสือรบัรองบุตร มรณบัตร)  รวมถึง
ส ำเนำของเอกสำรเหล่ำนั้น หมำยเลขประกันสังคม ใบเสร็จค่ำสำธำรณูปโภค รูปถ่ำย ภำพจำกกลอ้งวงจรปิด 
วิดีโอที่บนัทึกภำพของท่ำน ลำยมือชื่อ และขอ้มลูอื่นใดที่ท่ำนเลือกที่จะใหบ้ริษัทฯ ซึ่งอำจถือว่ำเป็นขอ้มลูส่วน
บคุคล 

2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ: เช่น หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น ที่อยู่ปัจจบุนั ที่
อยู่อีเมล และบญัชีโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน ์(LINE))   

3) ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และคุณสมบัติ: เช่น เอกสำรประวัติ (CV/resume) ประวัติ
กำรศกึษำ (เช่น ระดบักำรศกึษำ ชื่อสถำบนั ที่ตัง้ ระยะเวลำที่ศกึษำ วฒุิกำรศกึษำ คะแนนเฉล่ีย กิจกรรมระหวำ่ง
กำรศึกษำ) ประวัติและรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมหรือกำรฝึกอบรม ประวตัิกำรท ำงำน (เช่น ระยะเวลำ 
สถำนที่ท  ำงำน ประเภทหน่วยงำน ที่อยู่ อัตรำเงินเดือนเริ่มตน้ อัตรำเงินเดือนสิน้สุด ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่
รบัผิดชอบ ผลงำนส ำคญั สำเหตุที่ออก) งำนอดิเรก ควำมสนใจ ทศันคติเก่ียวกับงำน สำเหตุที่ตอ้งกำรร่วมงำน
กับบริษัทฯ หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน ทักษะและควำมสำมำรถดำ้นต่ำงๆ (เช่น ควำมสำมำรถดำ้นภำษำ 
ควำมสำมำรถในกำรใชค้อมพิวเตอร ์และทักษะอื่นๆ ตำมที่ท่ำนเลือกที่จะให้บริษัทฯ) ใบรบัรองที่เก่ียวขอ้งกับ
หน้ำที่งำน ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ที่อำจมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขัดแย้งแห่ง
ผลประโยชนก์บัหนำ้ที่งำนของท่ำน และกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

4) ข้อมูลการจ้างงานหรือการท างาน: เช่น สถำนที่ท  ำงำน ต ำแหน่งงำน สงักัด (เช่น ฝ่ำย สำยงำน แผน แผนก) 
รำยละเอียดที่ระบุในบตัรประจ ำตวัพนกังำน (เช่น รหสัพนกังำน) ประวตัิกำรท ำงำนและผลงำน ผลกำรประเมิน
กำรท ำงำนหรือกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ประวตัิและรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมหรือกำรฝึกอบรม ผลกำรประเมิน
กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมหรือกำรฝึกอบรม ขอ้มูลเก่ียวกับเงินเดือนค่ำตอบแทน (เช่น อัตรำเงินเดือน ขอ้มูลกำรขึน้
เงินเดือนประจ ำปี) ขอ้มลูเก่ียวกับกำรใชสิ้ทธิสวสัดิกำรและสิทธิประโยชนต์่ำงๆ (เช่น ขอ้มลูกำรขอเบิกจ่ำยค่ำ
รกัษำพยำบำล ค่ำประกอบแว่นสำยตำ และทนัตกรรม ขอ้มลูกำรตดัเครื่องแบบ (Uniform) ขอ้มลูกำรขอเบิกจ่ำย
ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ขอ้มลูกำรขอใชสิ้ทธิหยดุงำน/ลำงำน) ขอ้มลูเพื่อกำรจดักำรและติดตำมดแูลกำรเดินทำงเพื่อ
ธุรกิจ (เช่น บญัชีผูใ้ช ้รหสัผ่ำน และหมำยเลขประจ ำตวัสมำชิกสำยกำรบิน หมำยเลขหนงัสือเดินทำง) ขอ้มลูกำร
ใชง้ำนอปุกรณข์ององคก์ร เวลำเขำ้ออก ประวตัิกำรเดินทำง และหมำยเลขทะเบียนรถ   

5) ข้อมูลทางการเงิน: เช่น รำยละเอียดที่ระบุในหนำ้สมุดบัญชีธนำคำร รวมถึงส ำเนำหนำ้สมุดบัญชีธนำคำร 
หมำยเลขบญัชีธนำคำร หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ขอ้มลูเก่ียวกับกำรช ำระภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ ขอ้มลู
สินเชื่อ ข้อมูลเก่ียวกับกำรแจ้งหักเงินเดือนและกำรบังคับคดี (ตำมที่ปรำกฎในหนังสือหนังสือแจ้งกำรหัก
เงินเดือน ค ำสั่งศำล หรือหมำยบงัคบัคดี) ขอ้มลูบตัรเครดิตเพื่อองคก์ร (Corporate Card)  
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6) ข้อมูลอื่นๆ: เช่น ขอ้มลูส่วนบคุคลอื่นๆ ที่ท่ำนไดใ้หไ้วก้บับรษิัทฯ โดยสมคัรใจ หรือที่บรษิัทฯ ไดร้บัมำจำกบคุคล
หรือหน่วยงำนภำยนอกระหว่ำงขัน้ตอนกำรสรรหำบุคลำกร กำรสมัภำษณง์ำน ตัง้แต่ท่ำนเริ่มท ำงำนกบับรษิัทฯ 
หรือในระหว่ำงกำรท ำงำน ซึ่งอำจรวมถึงใบสมคัรและเอกสำรอื่นๆ และ 

7) ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอียดอ่อน: เช่น ขอ้มลูศำสนำ (ตำมที่ปรำกฏบนบตัรประจ ำตวัประชำชนของท่ำนและที่
ท่ำนใหไ้วใ้นเอกสำรสมคัรงำนหรือเอกสำรอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง) ขอ้มลูสขุภำพ ขอ้มลูเชือ้ชำติ ขอ้มลูสหภำพแรงงำน 
ขอ้มลูประวตัิอำชญำกรรม และขอ้มลูควำมพิกำร ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลู
ส่วนบคุคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อไดร้บัควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนเท่ำนัน้ หรือตำมที่กฎหมำยอนญุำตไว้  

หำกท่ำนใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลที่สำมแก่บรษิัทฯ (เช่น ขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอำ้งอิง ผูต้ิดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน สมำชิกในครอบครวัของท่ำน และ/หรือ ผูร้บัผลประโยชน์) หรือท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของบุคคลที่สำมดงักล่ำวแก่บุคคลภำยนอก ท่ำนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรแจง้รำยละเอียดตำมประกำศควำม
เป็นส่วนตัวฉบับนีใ้หแ้ก่บุคคลที่สำมดงักล่ำวนั้นทรำบ ตลอดจนขอควำมยินยอมจำกบุคคลดงักล่ำวนั้น (หำกเป็น
กรณีที่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอม) ท่ำนควรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมครบถว้นสมบูรณข์องขอ้มลูส่วนบุคคลที่
ท่ำนให้ และแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไดใ้ห้ไว้ นอกจำกนี ้ท่ำนยังมีหน้ำที่
ด  ำเนินกำรเพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลเหล่ำนัน้ไดต้ำม
กฎหมำย ตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีด้ว้ย   

2. บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงคใ์ด 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตำมวตัถปุระสงคด์งัที่กล่ำวไวด้ำ้นล่ำงนี ้โดย
อำศยัฐำนตำมกฎหมำยดงัต่อไปนี ้(1) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำสญัญำหรือกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำกับท่ำน (2) เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย (3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำยของบริษัทฯ หรือของบุคคลภำยนอก โดยมีควำมสมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภำพขั้นพืน้ฐำนที่
เก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน (4) เพื่อกำรป้องกันหรือระงบัอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ
ของบุคคล (5) เพื่อประโยชนส์ำธำรณะ ส ำหรบักำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรือปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรใช้
อ ำนำจรฐั และ/หรือ (6) ควำมยินยอมของท่ำน 

บรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลที่ท่ำนใหไ้ว ้รวมถึงขอ้มลูอื่นๆ เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 

1) การจัดการสรรหาบุคลากร: เช่น เพื่อตรวจสอบและพิจำรณำใบสมคัร กำรอำ้งอิง และเอกสำรต่ำงๆ ที่ท่ำนได้
ให้ไว้ เพื่อประเมินคุณสมบัติ คัดกรอง ตรวจสอบประวัติ/สถำนภำพของท่ำน เพื่อยืนยันตัวตน และควำม
เหมำะสมส ำหรบักำรจำ้งงำนท่ำนระหว่ำงกระบวนกำรว่ำจำ้งหรือสรรหำบุคลำกร ซึ่งรวมถึงกำรประเมินผล
ควำมสำมำรถและควำมสนใจในสำขำอำชีพของท่ำน เพื่อบนัทึกขอ้มลูที่เก็บรวบรวมจำกท่ำนในฐำนะส่วนหนึ่ง
ของกระบวนกำรสมคัรงำน และกำรส่ือสำรกับท่ำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรสมัครงำน เพื่อเขำ้ท ำสัญญำและปฏิบตัิ
ตำมสญัญำจำ้ง และเพื่อตอบค ำถำมของท่ำนและนดัหมำยเพื่อกำรสมัภำษณ ์  

2) การบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ : เช่น เพื่อท ำจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำตอบแทน เพื่อท ำเรื่องเบิกจ่ำยค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ  เงินทดรองจ่ำย/เงินสดย่อย และใหสิ้ทธิประโยชนแ์ละสวสัดิกำร
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ต่ำง ๆ แก่ท่ำน เพื่อด ำเนินกำรเก่ียวกับสวสัดิกำรดำ้นกำรประกันภยัและสวสัดิกำรอื่นๆ เพื่อจดักำรดำ้นอำหำร
และวิธีปฏิบตัิที่เหมำะสมส ำหรบัท่ำน เพื่อตรวจสอบสถำนะและกำรด ำเนินกำรอนัเก่ียวเนื่องกับกำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินระหว่ำงท่ำนและธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน เพื่อค ำนวณหกัค่ำตอบแทนเพื่อน ำส่งใหแ้ก่หน่วยงำน
ของรฐั และ/หรือ หน่วยงำนเอกชนตำมที่ไดร้บักำรรอ้งขอใหด้  ำเนินกำร 

3) การบริหารพนักงานและการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน : เช่น เพื่อบริหำรจัดกำรเก่ียวกับกำร
ท ำงำน เพื่อพิจำรณำมอบหมำยงำนตำมควำมเหมำะสม เพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่และงำนต่ำงๆ เพื่อติดต่อประสำนงำน
ภำยในองคก์ร (เช่น กำรนดัหมำยและส่งเอกสำรกำรประชมุ กำรแจง้ผลกำรยื่นเรื่องกำรขออนุญำต) เพื่อติดต่อ
ประสำนงำนกับบุคคลภำยนอก (เช่น กำรประสำนงำนในกำรท ำงำนชุมชนสัมพันธ์)  เพื่อจัดท ำแผนผังองคก์ร 
(Organizational chart) เพื่อตรวจสอบควำมคืบหนำ้ของงำน เพื่อกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ถึงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
หรือสถำนที่ท  ำงำน เพื่อกำรจัดกำรเรื่องทำงวินัยและกำรเลิกจ้ำง เพื่อประเมินผลกำรท ำงำนและกำรเล่ือน
ต ำแหน่ง เพื่อกำรจัดกำรและติดตำมดูแลกำรเดินทำงเพื่อธุรกิจ (เช่น กำรยื่นขอและต่ออำยุวีซ่ำ และเอกสำร
ใบอนุญำตท ำงำน กำรจองตั๋วเครื่องบิน กำรท ำประกันภัยกำรเดินทำง กำรจองที่พัก กำรจัดรถโดยสำรของ
บรษิัท) เพื่อกำรตรวจสขุภำพก่อนกำรเริ่มงำนและกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี เพื่อบรหิำรจดักำรและกำรอนมุตัิวนั
ลำ เพื่อกำรตรวจสอบสมำชิกภำพสหภำพแรงงำนของท่ำน เพื่อกำรออกเอกสำรอำ้งอิงต่ำงๆ เมื่อท่ำนรอ้งขอ เพื่อ
พิจำรณำโอนยำ้ยพนักงำนไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่นเป็นกำรชั่วครำว (Secondment) ซึ่งรวมถึงกำรใหไ้ป
ท ำงำนในต่ำงประเทศระหว่ำงบริษัทในกลุ่มเอ็กโก เพื่อรบับนัทึกขอ้มลูพนกังำน เพื่อกำรสมคัรสมำชิกหรือสิทธิ
พิเศษ เพื่อกำรเขำ้อบรม เพื่อป้องกันควำมเส่ียงที่เก่ียวกับกำรแพร่ระบำดของโรคชนิดต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ใน
สถำนท่ีปฏิบตัิงำน เพื่อพิจำรณำจำ้งงำนต่อ เพื่อพิจำรณำกำรเกษียณอำยุ เพื่อประกอบกำรแต่งตัง้กรรมกำร กำร
รบัรองเอกสำรและกำรจดแจง้กรรมกำรบรษิัทฯ กบัหน่วยงำนของรฐั  

4) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อกำรบริหำรจดักำร กำรใชง้ำนและกำรตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรส่ือสำรทัง้ภำยในและภำยนอก รวมถึงระบบรกัษำควำมปลอดภยัทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรตรวจสอบระบบและพัฒนำระบบฐำนขอ้มูลบุคลำกรของบริษัทฯ และเพื่อกำร
ก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงระบบต่ำงๆ ของบรษิัทฯ 

5) การท าธุรกรรมองคก์ร: เช่น เพื่อพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนบคุคล เพื่อแต่งตัง้ผูแ้ทน กำรมอบฉันทะ หรือกำรมอบ
อ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม เพื่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ กับธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน (เช่น  กำรพิสจูนแ์ละ
ยืนยันตัวตนเพื่อกำรท ำธุรกรรม กำรเข้ำท ำสัญญำกู้ยืม กำรขอออกหนังสือรับประกัน และธุรกรรมอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง) เพื่อใหธ้นำคำรหรือสถำบนักำรเงินกลุ่มเจำ้หนีเ้งนิกูพ้ิจำรณำเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ต  ำแหน่งผูบ้รหิำรที่
ส  ำคญัตำมเงื่อนไขสญัญำกูย้ืม เพื่อท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียง (Hedging) และกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ท ำธุรกรรมทำงกฎหมำย (เช่น เพื่อกำรตรวจสอบและร่ำงเอกสำรกฎหมำยและเอกสำรอื่นๆ) เพื่อใชจ้ดัหำสินคำ้
และบริกำร เพื่อกำรใชบ้ริกำรผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก เพื่อจดัท ำขอ้มลูประวตัิกำรท ำงำนเพื่อน ำเสนอแก่ลกูคำ้ เพื่อ
กำรปฏิบตัิหรือจดัส่งเอกสำรตำมขอ้ก ำหนดของลกูคำ้ในดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน และเพื่อกำรยื่นประเมินดชันีควำมยั่งยืนดำวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)   

6) การคุ้มครองประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ : เช่น เพื่อท ำบันทึกหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ  เพื่อจัดกำร
โครงสรำ้งพืน้ฐำนและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใชสิ้ทธิ หรือคุม้ครองประโยชนข์องบริษัทฯ เมื่อมีควำม
จ ำเป็นและสำมำรถกระท ำไดต้ำมกฎหมำย (เช่น กำรตรวจจบั ป้องกันและตอบโตข้อ้เรียกรอ้ง กำรตรวจบญัชี 
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กำรสืบสวน และกำรจดักำรเรื่องทำงวินยัต่ำงๆ (รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนกำร หรือกำร
ด ำเนินคดีทำงกฎหมำย)) เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นทำงกฎหมำย เพื่อตรวจสอบหรือใชอ้ำ้งอิงในกรณีที่จ  ำเป็น 
(เช่น เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรจัดท ำงบกำรเงินและตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี)  เพื่อแก้ไขปัญหำขอ้
พิพำท เพื่อบงัคบัใชต้ำมสญัญำของบรษิัทฯ และเพื่อก่อตัง้ ใช ้หรือยกขึน้ต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

7) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่างๆ: เช่น เพื่อกำรปฏิบัติตำมขอ้บงัคับ กฎ ระเบียบ 
ค ำสั่ง นโยบำยและแนวทำงภำยในองคก์ร (เช่น เพื่อกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของบริษัทฯ 
และเพื่อกำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบของบริษัทฯ)  เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
ค ำสั่ง และแนวทำงของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้ (เช่น เพื่อจัดท ำรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ตำมขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อกำรรำยงำนหรือแจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้องแก่
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยหรือผู้บังคับใช้กฎหมำย เพื่อกำรจดทะเบียน กำรขอหรือต่อ
ใบอนุญำต เพื่อกำรค ำนวณและน ำส่งภำษี เพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรตรวจสขุภำพของบุคลำกร 
เพื่อด ำเนินกำรอันเก่ียวเนื่องกับกำรหักค่ำตอบแทนและกำรบังคับคดีตำมที่หน่วยงำนที่มีอ  ำนำจรอ้งขอให้
ด ำเนินกำร)    

8) การปกป้องชีวิต: เช่น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยที่อำจเกิดต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 
9) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ: เช่น ในกรณีของกำรขำย กำรโอน กำรควบรวมกิจกำร กำรฟ้ืนฟูกิจกำร หรือกรณี

อื่นท่ีคลำ้ยกนั บรษิัทฯ อำจโอนขอ้มลูของท่ำนใหก้บับคุคลที่สำมหนึ่งฝ่ำยหรือมำกกว่ำในฐำนะส่วนหน่ึงของกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว 

นอกจำกกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมรำยกำรต่ำงๆ ขำ้งตน้นี ้บริษัทฯ ยังเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษที่เก่ียวกับท่ำน ที่เรียกว่ำ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน" เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้  

• ข้อมูลศาสนา: เพื่อกำรพิสูจนแ์ละยืนยันตัวบุคคล (ตำมที่ปรำกฎในส ำเนำบัตรประชำชน) และเพื่อกำร
จดักำรดำ้นอำหำรและวิธีปฏิบตัิที่เหมำะสมส ำหรบัท่ำน 

• ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อกำรจดักำรสรรหำบคุลำกรและกำรพิจำรณำกำรจำ้งงำน เพื่อกำรตรวจสขุภำพก่อนกำร
เริ่มงำน กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี และ/หรือ กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรตรวจสขุภำพของบคุลำกร 
เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบและพิจำรณำแนวโนม้สขุภำพของท่ำน เพื่อกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัสวสัดิกำรดำ้น
กำรประกันภยัและสวสัดิกำรอื่นๆ เพื่อกำรบริหำรจดักำรและกำรอนุมตัิวนัลำ เพื่อกำรพิจำรณำมอบหมำย
งำนตำมควำมเหมำะสม เพื่อกำรปฏิบตัิหรือจดัส่งเอกสำรตำมขอ้ก ำหนดของลกูคำ้ในดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน และเพื่อกำรป้องกันควำมเส่ียงที่เก่ียวกับกำรแพร่ระบำด
ของโรคชนิดต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ในสถำนที่ปฏิบตัิงำน 

• ข้อมูลเชือ้ชาติ: เพื่อกำรจดักำรสรรหำบคุลำกร 

• ข้อมูลสหภาพแรงงาน: เพื่อกำรตรวจสอบสมำชิกภำพสหภำพแรงงำนของท่ำน 



 

6 

 

• ข้อมูลประวัติอาชญากรรม: เพื่อกำรจดักำรสรรหำบุคลำกรและกำรพิจำรณำกำรจำ้งงำน กำรประเมิน
คณุสมบตัิของท่ำน และควำมเหมำะสมตอ่กำรจำ้งงำนในระหวำ่งขัน้ตอนกำรพิจำรณำกำรจำ้งงำน และเพื่อ
กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวเนื่องกบักำรบงัคบัคดีตำมที่หน่วยงำนท่ีมีอ  ำนำจรอ้งขอใหด้  ำเนินกำร 

• ข้อมูลความพกิาร: เพื่อกำรจดักำรสรรหำบคุลำกรและกำรพิจำรณำกำรจำ้งงำน กำรประเมินคณุสมบตัิ
ของท่ำน และควำมเหมำะสมต่อกำรจำ้งงำนในระหวำ่งขัน้ตอนกำรพิจำรณำกำรจำ้งงำน 
 

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง  

บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอก ไม่ว่ำที่อยู่ภำยในประเทศหรือนอกประเทศ
ไทย เพื่อวตัถุประสงคต์ำมที่ไดอ้ธิบำยขำ้งตน้ เช่น (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก (2) พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ (เช่น 
บริษัทคู่ค้ำ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรตรวจสุขภำพ บริษัทประกันชีวิต บริษัท
ประกันภยั ธนำคำรหรือสถำบนัทำงกำรเงิน หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีขอ้ตกลงใหบ้ริกำรสวสัดิกำรกับบริษัทฯ) หรือ 
(3) ผู้ให้บริกำรภำยนอกของบริษัทฯ (เช่น ผู้ให้บริกำรจัดท ำเงินเดือน บริษัทที่ปรึกษำ (เช่น ที่ปรึกษำดำ้นบริหำร
ทรพัยำกรบุคคล ที่ปรกึษำดำ้นกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน (Quality Assessment Review: QAR) ที่
ปรกึษำดำ้นกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่ปรกึษำวิชำชีพ (เช่น ผู้
ตรวจสอบบญัชี ที่ปรกึษำดำ้นกำรเงิน ที่ปรกึษำดำ้นกฎหมำย) ผูใ้หบ้ริกำรจดัท ำบญัชี ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรช ำระภำษี 
ผูใ้หบ้ริกำรรบัจดังำน ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรแปลเอกสำรและกำรพิมพ ์ผูใ้หบ้ริกำรต่ออำยุใบอนุญำต ผูใ้หบ้ริกำรจดัหำ
บัตรโดยสำร ผูใ้หบ้ริกำรต่ออำยุวีซ่ำ ตลอดจนผูใ้หบ้ริกำรซอฟตแ์วร ์ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผู้
ใหบ้รกิำรสนบัสนนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนแก่ (1) หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำน
บังคับใชก้ฎหมำย หรือผู้บังคับใชก้ฎหมำย (เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนบงัคบัคดี กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อกำรศึกษำ กรมกำรจดัหำงำน กองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กรมกำรกงสุล 
สถำนทูต สถำนีต ำรวจ กรมศุลกำกร ส ำนักงำนเขต กำรรถไฟ กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ ส ำนักงำนที่ดิน กรมพัฒนำ
พลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล)  หรือ (2) บุคคลที่สำม 
(เช่น สถำบัน สหกรณ์ และสโมสรต่ำงๆ หน่วยงำนจัดอบรม ชำวบำ้น ชุมชน ลูกคำ้ในประเทศและต่ำงประเทศ) 
ตลอดจนบุคคลที่สำมอื่นใด หำกบริษัทฯ เชื่อว่ำมีควำมจ ำเป็นตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ หรือตอ้ง
ปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลที่สำม หรือควำมปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแกไ้ข
ปัญหำกำรทจุรติ ควำมมั่นคง หรือควำมปลอดภยั   

ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจตอ้งเปิดเผยหรือใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนแก่นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูร้บัโอนสิทธิ บุคคล
ผูท้ี่จะไดร้บัโอนสิทธิ ผูร้บัโอน หรือบคุคลผูท้ี่จะเป็นผูร้บัโอน หำกมีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร หรือมีกำรปรบัโครงสรำ้ง
หนี ้กำรควบรวมกิจกำร กำรไดม้ำซึ่งกิจกำร กำรจ ำหน่ำย กำรซือ้ กำรร่วมทุน กำรโอนสิทธิ กำรเลิกกิจกำร หรือ
เหตุกำรณอ์ื่นใดที่มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกันและมีกำรโอน หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจ สินทรพัย ์หรือหุน้ของบรษิัทฯ ไม่ว่ำ
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมด 
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4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

บรษิัทฯ อำจโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนใหแ้ก่บคุคลภำยนอกที่อยู่ในต่ำงประเทศ เช่น (1) บรษิัทในกลุ่มเอ็กโก 
เพื่อประโยชนใ์นกำรปฏิบัติตำมหนำ้ที่และงำนที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกำรอนุญำตใหบ้ริษัทในกลุ่มดังกล่ำวเขำ้ถึงได้
ตำมสิทธิ เพื่อกำรโอนยำ้ยพนักงำนไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่นเป็นกำรชั่วครำว (Secondment) รวมทั้งเพื่อกำร
จดักำรและติดตำมดูแลกำรเดินทำงเพื่อธุรกิจ (เช่น กำรจองที่พกั กำรยื่นขอใบอนุญำตท ำงำน) เพื่อกำรปฏิบตัิตำม
มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อกำรจดัหำสินคำ้และบริกำร เพื่อประกอบกำรแต่งตัง้กรรมกำร กำร
รบัรองเอกสำรและกำรจดแจง้กรรมกำรบริษัทฯ กับหน่วยงำนของรฐั (2) ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน เพื่อกำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ (เช่น กระบวนกำรในกำรพิสูจนแ์ละยืนยนัตวัตนเพื่อกำรท ำธุรกรรม) และเพื่อใหธ้นำคำร
หรือสถำบันกำรเงินกลุ่มเจำ้หนีเ้งินกูพ้ิจำรณำเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ต  ำแหน่งผูบ้ริหำรที่ส  ำคญัตำมเงื่อนไขสญัญำ
กูย้ืม (3) หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย หรือผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยในต่ำงประเทศ เพื่อกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำยที่ใช้บังคับ (4) ผู้ให้บริกำรภำยนอกของบริษัทฯ (เช่น ที่ปรึกษำดำ้นกำรเงิน ท่ีปรึกษำดำ้นกฎหมำย ผู้
ให้บริกำรจัดท ำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริกำรจัดท ำเงินเดือน ผู้ให้บริกำรดำ้นกำรช ำระภำษี ผู้ให้บริกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต ตลอดจนผู้ให้บริกำรต่ออำยุวีซ่ำ) เพื่อกำรด ำเนินกำรใช้บริกำรที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (5) ลูกค้ำใน
ต่ำงประเทศ เพื่อกำรด ำเนินกำรออกจดหมำยเชิญเพื่อขอวีซ่ำ 

ทั้งนี ้ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลบำงรำยอำจอยู่ในประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำม
พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีกำรประกำศก ำหนดว่ำประเทศดงักล่ำวมีมำตรฐำนกำร
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เพียงพอ 

หำกบริษัทฯ จ ำเป็นตอ้งโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัประเทศปลำยทำงที่มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบคุคลที่ไม่เทียบเท่ำกบัมำตรฐำนท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตำมขัน้ตอนและมำตรกำรท่ีเหมำะสม
เพื่อใหก้ำรโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนมีควำมปลอดภยั หรือเป็นกรณีที่กำรโอนดงักล่ำวไดร้บัอนุญำตใหส้ำมำรถ
กระท ำไดต้ำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โดยบรษิัทฯ อำจเขำ้ท ำสญัญำกบับคุคลภำยนอกที่ไดร้บัขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่ำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนจะไดร้บักำรคุม้ครองตำมมำตรฐำนกำรคุม้ครองที่เหมำะสม
เทียบเท่ำกบัมำตรฐำนท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย 

5. ระยะเวลาทีบ่ริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อใชต้ำมวัตถุประสงคท์ี่มีกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ตำมรำยละเอียดในประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบับนีแ้ละตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำนำนกว่ำนั้นเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบที่ใชบ้งัคบั ตลอดจนนโยบำยภำยในหรือขอ้ก ำหนดดำ้นกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ และตำมควำมจ ำเป็น
อื่นๆ เช่น กรณีที่เกิดขอ้พิพำทขึน้ 
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6. ผู้เยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 

ในบำงกรณีตำมที่กฎหมำยก ำหนด บริษัทฯ ไม่สำมำรถเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ผูเ้ยำว ์คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ และคนไรค้วำมสำมำรถโดยปรำศจำกควำมยินยอมของผูป้กครอง ผูพ้ิทกัษ์ หรือผู้
อนุบำลได ้ดงันัน้ หำกท่ำนเป็นผูท้ี่มีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ หรือคนไรค้วำมสำมำรถ ท่ำนตอ้ง
ด ำเนินกำรใหม้ั่นใจว่ำท่ำนไดร้บัควำมยินยอมจำกผูป้กครอง ผูพ้ิทกัษ์ หรือผูอ้นุบำลแลว้ (ในกรณีที่ตอ้งไดร้บัควำม
ยินยอม) ทัง้นี ้หำกบรษิัทฯ ทรำบว่ำ บรษิัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูเ้ยำวโ์ดยไม่ไดร้บัควำมยินยอมจำก
ผูป้กครอง หรือเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ หรือคนไรค้วำมสำมำรถโดยมิไดร้บัควำม
ยินยอมจำกผูพ้ิทกัษ์ หรือผูอ้นุบำลโดยไม่ไดเ้จตนำ บริษัทฯ จะลบขอ้มลูดงักล่ำวทนัทีหรือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ 
เปิดเผยเฉพำะในกรณีที่บรษิัทฯ สำมำรถอำศยัฐำนทำงกฎหมำยอื่นนอกเหนือจำกควำมยินยอมได ้   

 

7. สิทธิของท่าน 

ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ำนมีสิทธิดงัต่อไปนีเ้ก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน   

• การเข้าถึง: ท่ำนอำจขอรบัขอ้มลูเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำน รวมทัง้ส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ตลอดจนขอ้มลูเก่ียวกบักำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน
ที่มิไดม้ำจำกกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำน 

• การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่
สมบรูณ ์ไม่ถกูตอ้ง ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจบุนั 

• การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ ลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็น
ขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดอ้ีกตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

• การโอนย้ายข้อมูล: ท่ำนอำจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเก่ียวกับท่ำนในรูปแบบที่ไดม้ีกำรจัด
ระเบียบ และสำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ำมที่กฎหมำยก ำหนด และเพื่อส่งหรือโอน
ขอ้มลูดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่นได ้

• การคัดค้าน: ท่ำนอำจคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกิจกรรมซึ่ง
ระบใุนประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบัฉบบันี ้   

• การระงับการใช้: ท่ำนอำจขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน หำกขอ้มลูดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำง
กำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรใหข้อ้มลูนัน้ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด หรือ
หำกเป็นขอ้มลูที่จ  ำเป็นตอ้งลบเพรำะมีกำรเก็บรวบรวมมำโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เป็นตน้ 

• การถอนความยินยอม: ท่ำนอำจถอนควำมยนิยอมที่ท่ำนไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อใดก็ได ้เวน้แต่มีขอ้จ ำกัดเก่ียวกับสิทธิที่จะถอนควำมยินยอม
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีสญัญำที่ใหป้ระโยชนแ์ก่ท่ำน  

• การร้องเรียน: ท่ำนอำจรอ้งเรียนไปยังหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจ หำกท่ำนเห็นว่ำบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่ง
ด ำเนินกำรแทนบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมำย หรือไม่เป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ใคร่ขอใหท้่ำนโปรด
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แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงข้อกังวลของท่ำน เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขข้อกังวลดังกล่ำว ก่อนที่ท่ำนจะติดต่อ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง   

หำกท่ำนมีควำมประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิของท่ำนตำมที่ระบุขำ้งตน้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดในหวัขอ้ 
"รำยละเอียดกำรติดต่อบริษัทฯ" ที่ระบุดำ้นล่ำงนี ้และ/หรือ กรอกค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

อนึ่ง กำรใชสิ้ทธิของท่ำนตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้อำจถกูจ ำกดัโดยกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในบำงกรณี 
บริษัทฯ สำมำรถปฏิเสธค ำขอของท่ำนไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยหรือมี
ค ำสั่งศำล ทัง้นี ้หำกบรษิัทฯ ปฏิเสธค ำขอของท่ำนบรษิัทฯ จะแจง้เหตผุลใหท้่ำนทรำบ 

8. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้

บริษัทฯ อำจแกไ้ขหรือปรบัปรุงประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบับนีต้ำมควำมเหมำะสม โปรดตรวจสอบประกำศ
ควำมเป็นส่วนตัวฉบับนีเ้ป็นระยะเพื่อตรวจดูกำรแกไ้ขหรือปรบัปรุงประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี ้ โดยบริษัทฯ 
จะแจง้เตือนใหท้่ำนทรำบ หำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อท่ำน และ ขอควำมยินยอม
จำกท่ำนอีกครัง้ในกรณีที่จ  ำเป็น และตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

9. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ 

หำกท่ำนมีขอ้สงสยั ควำมคิดเห็น และ/หรือค ำถำมประกำรใดเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือหำกท่ำนมีควำมประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิของท่ำนตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบบันี ้ 
ท่ำนสำมำรถติดต่อบรษิัทฯ ไดท้ี่ 

 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด 

• ส ำนกังำนใหญ่  222 อำคำรเอ็กโก ชัน้ 13 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี 
   กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศพัท:์  02-998-5000   

• ส ำนกังำนสำขำ 35 ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ต ำบลหว้ยโป่ง อ ำเภอเมือง จังหวดั
   ระยอง 21150 โทรศพัท:์ 0 3868 2611-4 

• อีเมล: pdpacommittee@egco.com 


