บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด

ประกาศความเป็ นส่วนตัวสาหรับบุคคลภายนอก
วันทีม่ ีผลใช้บังคับ: 1 มิถุนายน 2564
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก (ซึ่งต่อไปในเอกสำรนีจ้ ะเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) ให้
ควำมสำคัญในเรื่องกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยประกำศควำมเป็ นส่วนตัวสำหรับบุคคลภำยนอกฉบับนี ้ (ซึ่ง
ต่อไปในเอกสำรนีจ้ ะเรียกว่ำ “ประกาศความเป็ นส่วนตัว”) จะช่วยอธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่บริษัทฯ มีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยใน
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บุคคลดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
(1) พันธมิตรทำงธุรกิจ (ตำมที่ได้ให้นิยำมไว้ดำ้ นล่ำงของประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี)้ ที่เป็ น บุคคลธรรมดำ
(ทัง้ บุคคลที่อำจเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจในอนำคต พันธมิตรทำงธุรกิจปั จจุบนั หรือผูท้ ่เี คยเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ)
(2) บุคคลผูม้ ีอำนำจดำเนินกำร กรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ พนักงำน บุคลำกร ตัวแทนขำย บุคคลผูไ้ ด้รบั มอบอำนำจให้
ดำเนินควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐำนะอย่ำงเดียวกัน รวมถึงผูต้ ิดต่อ (เรียกรวมว่ำ "บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
นิติบุคคล") ของลูกค้ำนิติบคุ คล หรือพันธมิตรทำงธุรกิจ
(3) ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
(4) บุคคลอื่นๆ เช่น นักวิเครำะห์และกองทุน ผูม้ ำติดต่อ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรำชกำร ผูป้ ระสำนงำนกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ ผูแ้ จ้งเบำะแส สื่อมวลชน นักเรียนและผูป้ กครองหรือผูร้ บั รองรำยได้ครอบครัว (กรณีเข้ำร่วมโครงกำรทุน
อำชีวศึกษำ) นักเรียนและครู (กรณีเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรกั ษ์พลังงำน) (เรียกรวมว่ำ "บุคคลผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุนอาชีวศึกษาและโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน")
(5) บุคคลผูเ้ ข้ำเยี่ยมชมและผูใ้ ช้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์
ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้ำงต้นซึ่งบริษัทฯได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลข้ำงต้น (ซึ่งต่อไปใน
เอกสำรนีจ้ ะเรียกรวมกันว่ำ “ท่าน”)
เมื่อกล่ำวถึงข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม หรือตำมที่นิยำมไว้ในกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือที่ระบุไว้ ในประกำศนี ้ บริษัทฯ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนเท่ำที่จำเป็ น ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพื่อปฏิบัติตำมข้อกำหนดทำง
กฎหมำยหรือสัญญำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ หำกบริษัทฯไม่สำมำรถเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่บริษัทฯ ได้อธิบำยไว้ในประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ บริษัทฯ
อำจไม่สำมำรถดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯให้แก่ท่ำน หรือปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ หรือ
ดำเนินกำรตำมควำมสัมพันธ์ท่ีบริษัทฯ มีกบั ท่ำน หรือปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดต่อไปได้
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โปรดทรำบว่ำในบำงกรณี บริษัทฯ อำจจำเป็ นต้องขอควำมยินยอมเฉพำะเพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วน
บุคคลเหล่ำนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องตำมควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับบริษัทฯ ตำมที่ระบุในประกำศควำมเป็ นส่วนตัว
ฉบับนีโ้ ดยไม่จำเป็ นต้องขอควำมยินยอมจำกท่ำนแยกต่ำงหำก
กรุณำอ่ำนประกำศควำมเป็ นส่วนตัว ฉบับนีโ้ ดยละเอียดเพื่อให้เข้ำใจว่ำ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำ โดยทำงตรงหรือ
โดยทำงอ้อม ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ หรือกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยหรือสัญญำ หรือกำรดำเนินธุรกิจโดยประกำรอื่นใดของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ ในบำงกรณี
บริษัทฯ อำจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนทำง (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก และ (2) บุคคลภำยนอก (เช่น บริษัท
หรือหน่วยงำนซึ่งเป็ นต้นสังกัดของท่ำน พันธมิตรทำงธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ (เช่น ที่ปรึกษำ ผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก
ธนำคำรและสถำบันกำรเงิน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีเครือข่ำยติดต่อกัน) ผู้แจ้งเบำะแส และบริษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้น) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับท่ำนในหมวดหมู่และประเภทดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด สัญชำติ อำชีพ รำยละเอียดที่ระบุใน และ/
หรือ สำเนำเอกสำรต่ำงๆ ที่ออกโดยรำชกำร (เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หนังสือเดินทำง ทะเบียนบ้ำน บัตร
ประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หนังสืออนุญำตให้เข้ำทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มรณบัตร) ใบ
แจ้งหนีค้ ่ำสำธำรณูปโภค รูปถ่ำย ภำพจำกกล้องวงจรปิ ด วิดีโอที่บนั ทึกภำพของท่ำน ลำยมือชื่อ และข้อมูลอื่น
ใดที่ท่ำนเลือกที่จะแบ่งปั นให้กบั บริษัทฯ ซึ่งอำจถือว่ำเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ: เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีทำงำน หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
หมำยเลขโทรสำร ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่อีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ (LINE))
3) ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน คุณสมบัติ: เช่น เอกสำรประวัติ (CV/resume) สถำนที่ทำงำน
ตำแหน่งงำน ประวัติกำรศึกษำ (เช่น ผลกำรเรียน เอกสำรกำรศึกษำต่อ) ประวัติและรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมกำร
ฝึ กอบรม ประวัติกำรทำงำนและผลงำน ประสบกำรณ์ทำงำน ใบทะเบียนพำณิชย์ ใบอนุญำตทำงำน ใบรับรอง
ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่งำน และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
4) ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารนิติบุคคล: เช่น สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์
สนธิ ใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และภ.พ. 20
5) ข้อมูลทางการเงิน: เช่น รำยละเอียดที่ระบุในสำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร หมำยเลขบัญชีธนำคำร หมำยเลข
ประจำตัวผูเ้ สียภำษี ข้อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย และสถำนะทำงกำรเงิน
6) ข้ อ มู ล ค าสั่ ง ซื้ อ : เช่ น สกุ ล เงิ น ในกำรช ำระเงิ น (Order Currency) และเงื่ อ นไขกำรช ำระเงิ น (Terms of
payment)
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7) ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคล จำนวน
หุน้ เลขที่สมำชิกผูฝ้ ำกหลักทรัพย์ ประเภทที่อำ้ งอิง และเลขที่อำ้ งอิง
8) ข้อมูลการคัดกรองบุคคลภายนอกทีม่ าติดต่อบริษัทฯ: เช่น เวลำเข้ำออก และประวัติกำรเดินทำง
9) ข้อมูลอื่นๆ: เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ ท่ำนได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รบั มำจำก
บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยหรือ
สัญญำ หรือกำรดำเนินธุรกิจโดยประกำรอื่นใดของบริษัทฯ ซึ่ง อำจรวมถึงใบสมัคร ใบเสนอรำคำหรือเสนอ
ประมูล เอกสำรสัญญำ เอกสำรกำรชำระเงิน เอกสำรกำรร้องเรียน และเอกสำรอื่นๆ และ
10) ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่อน: เช่น ข้อมูลศำสนำ (ตำมที่ปรำกฏบนบัตรประจำตัวประชำชนของท่ำน) และ
ข้อมูลสุขภำพ (เช่น กำรแพ้อำหำร โรคประจำตัว) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อได้รบั ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนเท่ำนัน้ หรือตำมที่กฎหมำยอนุญำตไว้
หำกท่ำนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมแก่ บริษัทฯ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ ิดต่อในกรณีฉุกเฉิน และ/
หรือ สมำชิกในครอบครัวของท่ำน) หรือท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมดังกล่ำวแก่
บุคคลภำยนอก ท่ำนมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรแจ้งรำยละเอียดตำมประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีใ้ ห้แก่บคุ คลที่สำม
ดังกล่ำวนัน้ ทรำบ ตลอดจนขอควำมยินยอมจำกบุคคลดังกล่ำวนัน้ (หำกเป็ นกรณีท่ตี อ้ งได้รบั ควำมยินยอม) ท่ำนควร
ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้ และแจ้งให้ บริษัทฯ ทรำบถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ นอกจำกนี ้ ท่ำนยังมีหน้ำที่ดำเนินกำรเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่ำนัน้ ได้ตำมกฎหมำย ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศควำมเป็ น
ส่วนตัวฉบับนีด้ ว้ ย
2. บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ดงั ที่กล่ำวไว้ดำ้ นล่ำงนี ้ โดย
อำศัยฐำนตำมกฎหมำยดังต่อไปนี ้ (1) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ สำหรับกำรเข้ำทำสัญญำหรือกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำกับท่ำน (2) เป็ นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย (3) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำยของบริษัทฯหรือของบุคคลภำยนอก โดยมีควำมสมดุลกับประโยชน์และสิทธิ และเสรีภำพขั้นพืน้ ฐำนที่
เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (4) เพื่อกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ
ของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สำธำรณะ สำหรับกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้
อำนำจรัฐ และ/หรือ (6) ควำมยินยอมของท่ำน
บริษัทฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1) การพิสูจน์ตัวตน: เช่น เพื่อกำรพิสจู น์ตวั ตนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือเมื่อเข้ำทำสัญญำ
และธุรกรรมต่ำงๆ กับท่ำน
2) การติดต่อสื่อสารกับท่าน: เช่น เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรทำงธุรกิจกับท่ำน ลูกค้ำนิติบคุ คล และ/หรือ พันธมิตรทำง
ธุรกิจ (รวมทั้งกำรจัดกำรประชุม) เพื่อกำรประสำนงำน (เช่น กรณี กำรทำงำนชุมชนสัมพันธ์) เพื่อกำรรับส่ง

3

วำรสำรและเอกสำรใดๆ เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยหรือประกำศใดๆ ของบริษัทฯ
เพื่อติดต่อขอข้อมูลจำกท่ำน และเพื่อตอบข้อซักถำมตำมที่ท่ำนร้องขอหรือปฏิบตั ิตำมข้อร้องเรียนจำกท่ำน
3) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้งำนและกำรตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรสื่อสำรทัง้ ภำยในและภำยนอก รวมถึงระบบรักษำควำมปลอดภัยทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรตรวจสอบระบบและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคคลภำยนอกของบริษัทฯ และเพื่อ
กำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงระบบต่ำงๆ ของบริษัทฯ
4) การทาธุรกรรมองค์กร: เช่น เพื่อแต่งตัง้ ผูแ้ ทน กำรมอบฉันทะ หรือกำรมอบอำนำจในกำรทำธุรกรรม (เช่น กำร
ต่อใบอนุญำต) กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเรียกเก็บเงิน เพื่อทำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ กับธนำคำรหรือสถำบัน
กำรเงิน (เช่น กำรพิสจู น์และยืนยันตัวตนเพื่อกำรทำธุรกรรม กำรเปลี่ยนแปลงตัวอย่ำงลำยมือชื่อ กำรเปิ ดบัญชี
ลงทุน กำรเข้ำทำสัญญำกูย้ ืม กำรขอออกหนังสือรับประกัน และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ธนำคำรหรือ
สถำบันกำรเงินกลุ่มเจ้ำหนีเ้ งินกูพ้ ิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขสัญญำกู้ยืม เพื่อทำธุรกรรมป้องกัน
ควำมเสี่ยง (Hedging) และกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำธุรกรรมทำงกฎหมำย (เช่น เพื่อกำรตรวจสอบและ
ร่ำงเอกสำรกฎหมำยและเอกสำรอื่นๆ) เพื่อใช้จดั หำสินค้ำและบริกำร เพื่อกำรใช้บริกำรผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก เพื่อ
รับกำรตรวจสอบรับรอง (เช่น มำตรฐำน International Organization for Standardization (ISO)) เพื่อกำรทำ
ประกันภัย เพื่อทำบันทึกหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ (เช่น หลักฐำนกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ หลักฐำนกำร
จ่ำยเงิน) เพื่อกำรอนุมตั ิจ่ำยเงิน เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทในกลุ่มเอ็กโกในเรื่องต่ำงๆ (เช่น กำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบและนโยบำยต่ำงๆ กำรติดตำมข้อมูลจำกท่ำน) ตลอดจนเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5) การคุ้ ม ครองประโยชน์ต่ างๆ ของบริ ษัทฯ: เช่น เพื่อจัดทำฐำนข้อมูล บันทึกหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ
รวมทั้งกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมกรรมกำร และ/หรือ กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ (เช่น กำรว่ำจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงิน
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรฝ่ ำยคู่คำ้ ) เพื่อใช้สิทธิ หรือคุม้ ครองประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อมีควำมจำเป็ นและสำมำรถ
กระทำได้ตำมกฎหมำย (เช่น กำรตรวจจับ ป้องกันและตอบโต้ขอ้ เรียกร้อง กำรตรวจบัญชี กำรสืบสวน (รวมถึง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร หรือกำรดำเนินคดีทำงกฎหมำย)) เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นทำง
กฎหมำย เพื่อตรวจสอบหรือใช้อ้ำงอิงในกรณีท่ีจำเป็ น (เช่น เพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำรจัดทำงบกำรเงิน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี )
6) การจัดการข้อพิพาท: เช่น เพื่อแก้ไขปั ญหำข้อพิพำท เพื่อบังคับใช้ตำมสัญญำของบริษัทฯ และเพื่อก่อตัง้ ใช้
หรือยกขึน้ ต่อสูซ้ ่งึ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
7) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่างๆ: เช่น เพื่อกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
คำสั่ง นโยบำยและแนวทำงภำยในองค์กร (เช่น เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของบริษัทฯ
และเพื่อกำรดำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบของบริษัทฯ) เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ค ำสั่ง และแนวทำงของหน่ วยงำนก ำกับ ดูแลที่ มีผลบัง คับ ใช้ เพื่ อ กำรรำยงำนหรือ แจ้งข้อ มูลที่ เกี่ ยวข้องแก่
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยหรือผู้บังคับใช้กฎหมำย เพื่อกำรจดทะเบียน กำรขอหรือต่ อ
ใบอนุญำต กำรขออนุญำตทำงำน และเพื่อกำรคำนวณ สอบถำม และนำส่งภำษี
8) การบริหารจัดการและอานวยความสะดวกในการเข้าสถานทีข่ องบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
บริษัทฯ: เช่น เพื่อกำรวำงแผน ดำเนินกำร และจัดกิจกรรม และเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนในกำรเข้ำร่วม
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กิจกรรมดังกล่ำว (เช่น กำรจองตั๋วเครื่องบิน กำรทำประกันภัยกำรเดินทำง กำรจองที่พกั กำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
กิจกรรม)
9) การปกป้ องชีวิต: เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยที่อำจเกิดต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
10) การดาเนิ นการเกี่ยวกับโครงการ (กรณีบุคคลผู้เข้าร่ วมโครงการทุนอาชีว ศึกษาและโครงการค่ า ย
เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน): เช่น เพื่อตรวจสอบและดำเนินกำรพิจำรณำใบสมัคร กำรอ้ำงอิง และเอกสำรต่ำงๆ
ที่ท่ำนได้ให้ไว้ เพื่อประเมินคุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำรให้ทุนกำรศึกษำ เพื่อกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุน
กำรดำเนินงำน ทุนกำรศึกษำ ค่ำเดินทำงของโรงเรียน หรือค่ำตอบแทนอื่นๆ
11) การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เพื่อกำรจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
12) การดาเนินการเกี่ยวกับเงินปั นผล (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เพื่อทำรำยกำรโอนเงินปั นผลคืนแก่ท่ำน
แทนกำรออกเช็คใหม่
13) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ: เช่น ในกรณีของกำรขำย กำรโอน กำรควบรวมกิจกำร กำรฟื ้ นฟูกิจกำร หรือกรณี
อื่นที่คล้ำยกัน บริษัทฯ อำจโอนข้อมูลของท่ำนให้กบั บุคคลที่สำมหนึ่งฝ่ ำยหรือมำกกว่ำในฐำนะส่วนหนึ่งของกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐำนะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับลูกค้ำนิติบุคคล และ/หรือ
พันธมิตรทำงธุรกิจ บริษัทฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีด้ ว้ ย
14) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ : เช่น เพื่อกำรยืนยันตัวตนของท่ำนและสถำนะของพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริง และ/หรือ เพื่อกำรประเมินควำมเหมำะสมและคุณสมบัติของท่ำน ของพันธมิตรทำงธุรกิจ และ
ของบุคลำกรเพื่อกำรทำงำนให้แก่บริษัทฯ เพื่อกำรพิจำรณำใบเสนอรำคำหรือเสนอประมูล เพื่อกำรคัดเลือกเข้ำ
สัมภำษณ์ และเพื่อกำรพิจำรณำต่อสัญญำหรือกำรพิจำรณำอื่นใด
15) การจัดการความสัมพันธ์: เช่น เพื่อวำงแผน ดำเนินกำร และบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์เชิงสั ญญำกับท่ำน
(เช่น กำรเจรจำต่อรอง กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำ กำรประกวดรำคำ กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง กำรทำสัญญำ หรือ
กำรต่อสัญญำกับท่ำน ลูกค้ำนิติบุคคล และ/หรือ พันธมิตรทำงธุรกิจ กำรลงนำมจรรยำบรรณคู่คำ้ กำรขึน้
ทะเบี ย นคู่ค ้ำ กำรออกใบสั่ง ซื อ้ (Purchase Order) กำรออกใบแจ้งหนี ้แ ละเรี ยกเก็ บ ค่ ำใช้จ่ำ ย กำรจัดทำ
ใบสำคัญจ่ำย กำรชำระเงิน (เช่น ค่ำจ้ำง ค่ำใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือค่ำตอบแทนอื่นๆ) กำรดำเนินกำรด้ำน
บัญชี กำรตรวจสอบ) เพื่อกำรติดตำมและตรวจสอบประเมินท่ำนในกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เพื่อกำรจัดส่ง
ของขวัญในวำระโอกำสต่ำงๆ ตลอดจนเพื่อกำรสนับสนุนในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ หรือกำรทำธุรกรรมอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
16) การแนะนาพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพื่อกำรแนะนำท่ำนแก่บริษัทในกลุ่มเอ็กโกหรือบุคคลอื่นใด
นอกจำกกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมรำยกำรต่ำงๆ ข้ำงต้นนี ้ บริษัทฯ ยังเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษที่เกี่ยวกับ ท่ำน ที่เรียกว่ำ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน" เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
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• ข้อมูลศาสนา: เพื่อกำรพิสจู น์และยืนยันตัวบุคคล (ตำมที่ปรำกฎในสำเนำบัตรประชำชน)
• ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อกำรวำงแผน ดำเนินกำร และจัดกิจกรรม (เช่น กำรจัดเตรียมงำนและอำหำร)
3. บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง
บริษัทฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำที่อยู่ภำยในประเทศหรือนอกประเทศ
ไทย เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้อธิบำยข้ำงต้น เช่น (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก (2) พันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ (เช่น
บริษัทคู่คำ้ ธนำคำรหรือสถำบันทำงกำรเงิน บริษัทที่ปรึกษำ (เช่น ที่ปรึกษำด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment: EIA)) บริษัทประกันภัย ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผูใ้ ห้บริกำร
สนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เช่น System Integrator) ผูใ้ ห้บริกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำน International
Organization for Standardization (ISO) สำยกำรบิน และโรงแรม)
ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจต้องเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนบังคับ
ใช้กฎหมำย หรือผูบ้ งั คับใช้กฎหมำย ไม่ว่ำที่อยู่ภำยในประเทศหรือนอกประเทศไทย (เช่น กรมสรรพำกร กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ สำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมกำรกงสุล สถำนีตำรวจ รัฐวิสำหกิจถือหุน้ ลำว (Lao Holding
State Enterprise (LHSE) กำรไฟฟ้ ำ รำชอำณำจัก รกั ม พู ช ำ (Electricite du Cambodge (EDC) หรื อ หน่ ว ยงำน
รำชกำรอื่น) ตลอดจนบุคคลที่สำมอื่นใด หำกบริษัทฯ เชื่อว่ำมีควำมจำเป็ นต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ
หรือต้องปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลที่สำม หรือควำมปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือ
แก้ไขปั ญหำกำรทุจริต ควำมมั่นคง หรือควำมปลอดภัย หรือเพื่อกำรแนะนำท่ำนแก่หน่วยงำนหรือบุคคลดังกล่ำว
ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจต้องเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั โอนสิทธิ
บุคคลผูท้ ่ีจะได้รบั โอนสิทธิ ผูร้ บั โอน หรือบุคคลผูท้ ่ี จะเป็ นผูร้ บั โอน หำกมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร หรือมีกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี ้ กำรควบรวมกิจกำร กำรได้มำซึ่งกิจกำร กำรจำหน่ำย กำรซือ้ กำรร่วมทุน กำรโอนสิทธิ กำรเลิกกิจกำร
หรือเหตุกำรณ์อื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกันและมีกำรโอน หรือจำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่
ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมด
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ
บริษัทฯ อำจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บคุ คลภำยนอกที่อยู่ในต่ำงประเทศ เช่น (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก
ในต่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ และงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกำรอนุญำตให้บริษัทในกลุ่ม
ดังกล่ำวเข้ำถึงได้ตำมสิทธิ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อกำรจัดหำสินค้ำและบริกำร และเพื่อกำร
แนะนำท่ำนแก่บริษัทในกลุ่มเอ็กโก (2) ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน เพื่ อกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ (เช่น กำร
พิสจู น์และยืนยันตัวตนเพื่อกำรทำธุรกรรม กำรเปลี่ยนแปลงตัวอย่ำงลำยมือชื่อ กำรเปิ ดบัญชีลงทุน กำรเข้ำทำสัญญำ
กูย้ ืม กำรขอออกหนังสือรับประกัน และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินกลุ่มเจ้ำหนีเ้ งินกู้
พิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขสัญญำกูย้ ืม และ/หรือ (3) หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย หรือ
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมำยในต่ำงประเทศ เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ ตลอดจนเพื่อกำรแนะนำท่ำนแก่หน่วยงำน
ดังกล่ำว
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ทั้ ง นี ้ ผู้รับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลบำงรำยอำจอยู่ ใ นประเทศที่ ค ณะกรรมกำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตำม
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่มีกำรประกำศกำหนดว่ำประเทศดังกล่ำวมีมำตรฐำนกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
หำกบริษัทฯ จำเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังประเทศปลำยทำงที่มีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่ เทียบเท่ำกับมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมขั้นตอนและมำตรกำรที่
เหมำะสมเพื่อให้กำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีควำมปลอดภัย หรือเป็ นกรณีท่ี กำรโอนดังกล่ำวได้รบั อนุญำตให้
สำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ อำจเข้ำทำสัญญำกับบุคคลภำยนอกที่ได้รบั
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อให้ม่นั ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะได้รบั กำรคุม้ ครองตำมมำตรฐำนกำรคุม้ ครองที่
เหมำะสมเทียบเท่ำกับมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในประเทศไทย
5. ระยะเวลาทีบ่ ริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เท่ำที่จำเป็ นเพื่อใช้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีมีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ ตำมรำยละเอียดในประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีแ้ ละตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ อย่ำงไรก็
ตำม บริษั ท ฯอำจเก็ บรวบรวมข้อ มูลส่ ว นบุคคลของท่ ำ นไว้ เป็ น ระยะเวลำนำนกว่ำนั้น เพื่อ ปฏิ บัติ ตำมกฎหมำย
กฎระเบียบที่ใช้บงั คับ ตลอดจนนโยบำยภำยในหรือข้อกำหนดด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทฯ และตำมควำมจำเป็ น
อื่นๆ เช่น กรณีท่เี กิดข้อพิพำทขึน้
6. ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ
ในบำงกรณีตำมที่กฎหมำยกำหนด บริษัทฯ ไม่สำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และคนไร้ควำมสำมำรถโดยปรำศจำกควำมยินยอมของผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ หรือผู้
อนุบำลได้ ดังนัน้ หำกท่ำนเป็ นผูท้ ่ีมีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ ท่ำนต้อง
ดำเนินกำรให้ม่ นั ใจว่ำท่ำนได้รบั ควำมยินยอมจำกผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ หรือผูอ้ นุบำลแล้ว (ในกรณีท่ีตอ้ งได้รบั ควำม
ยินยอม) ทัง้ นี ้ หำกบริษัทฯ ทรำบว่ำบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยำว์โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมจำก
ผูป้ กครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถโดยมิได้รบั ควำม
ยินยอมจำกผูพ้ ิทกั ษ์หรือผูอ้ นุบำลโดยไม่ได้เจตนำ บริษัทฯ จะลบข้อมูลดังกล่ำวทันทีหรือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยเฉพำะในกรณีท่ีบริษัทฯ สำมำรถอำศัยฐำนทำงกฎหมำยอื่นนอกเหนือจำกควำมยินยอมได้
7. สิทธิของท่าน
ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ท่ำนมีสิทธิดงั ต่อไปนีเ้ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
•

•

การเข้าถึง: ท่ำนอำจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน รวมทัง้ สำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตลอดจนข้อมูลเกี่ ยวกับกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ที่มิได้มำจำกกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำน
การแก้ ไ ขให้ ถู กต้อ ง: ท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ ดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุ ง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้อง ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือไม่เป็ นปั จจุบนั
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•

•

•

•

•

•

การลบหรือทาลายข้อมูล: ท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ น
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกตำมที่กฎหมำยกำหนด
การโอนย้ายข้อมูล: ท่ำนอำจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่ำนในรูปแบบที่ได้มีกำรจัดระเบี ยบ และ
สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิก ส์ตำมที่กฎหมำยกำหนด และเพื่อส่งหรือโอนข้อ มูล
ดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
การคัดค้าน: ท่ำนอำจคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกิจกรรมซึ่ง
ระบุในประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
การระงับการใช้: ท่ำนอำจขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกข้อมูลดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำง
กำรตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรให้ขอ้ มูลนัน้ ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือ
หำกข้อมูลนัน้ เป็ นข้อมูลที่จำเป็ นต้องลบเพรำะมีกำรเก็บรวบรวมมำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย เป็ นต้น
การถอนความยินยอม: ท่ำนอำจถอนควำมยินยอมที่ท่ำนได้ให้แก่บริษทั ฯ เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอม
ตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือมีสญ
ั ญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน
การร้ อ งเรี ย น: ท่ำนอำจร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่มีอำนำจ หำกท่ำนเห็นว่ำ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่ง
ดำเนินกำรแทนบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย หรือไม่เป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่ำนโปรด
แจ้ง ให้บ ริษัท ฯ ทรำบถึ ง ข้อ กัง วลของท่ ำน เพื่ อ ด ำเนิน กำรแก้ไขข้อ กัง วลดัง กล่ ำ ว ก่ อ นที่ ท่ ำ นจะติดต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

หำกท่ำนมีควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่ำนตำมที่ระบุขำ้ งต้น โปรดติดต่อ บริษัทฯ ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ
"รำยละเอียดกำรติดต่อ บริษัทฯ" ที่ระบุดำ้ นล่ำงนี ้ และ/หรือ กรอกคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
อนึ่ง กำรใช้สิทธิของท่ำนตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้นอำจถูกจำกัดโดยกฎหมำยและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง โดยในบำงกรณี
บริษัทฯ สำมำรถปฏิเสธคำขอของท่ำนได้โดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น ในกรณีท่ี บริษัทฯ มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือมี
คำสั่งศำล ทัง้ นี ้ หำกบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอของท่ำนบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลให้ท่ำนทรำบ
8. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
บริษัทฯ อำจแก้ไขหรือปรับปรุงประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ ครำว โปรดตรวจสอบประกำศควำมเป็ น
ส่วนตัวฉบับนีเ้ ป็ นระยะเพื่อตรวจดูกำรแก้ไขหรือปรับปรุงประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้
ท่ำนทรำบ หำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อท่ำน และ ขอควำมยินยอมจำกท่ำนอีกครัง้
ในกรณีท่จี ำเป็ น และตำมที่กฎหมำยกำหนด
9. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
ในกรณีท่ที ่ำนใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์อำจมีกำรเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริกำรอื่นที่มี
บุคคลภำยนอกเป็ นผูด้ ำเนินกำร ทัง้ นี ้ บริษัทฯไม่สำมำรถรับรองข้อควำมหรือรับรองกำรดำเนินกำรใดๆ อีกทัง้ ไม่อำจ
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รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือ
บริกำรดังกล่ำว
ในกำรนี ้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่ำนตรวจสอบประกำศควำมเป็ นส่วนตัว ของแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริกำรที่
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หำกมี) เพื่อรับทรำบและทำควำมเข้ำใจว่ำแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริกำรดังกล่ำว
ดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร
10. การใช้งานคุกกี้
บริษัทฯ ใช้คกุ กี ้ และเทคโนโลยีท่คี ล้ำยคลึงกัน โดยคุกกีเ้ ป็ นไฟล์ท่ปี ระกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขขนำดเล็กที่
บริษัทฯเก็บไว้ในเบรำว์เซอร์ของท่ำนหรือฮำร์ดไดรฟ์ ภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่ำน หำกข้อมูลจำกคุกกีส้ ำมำรถ
ระบุตวั บุคคลไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้ ในกรณีท่ีเป็ นข้อมูลเดี่ยวหรือไปรวมกับข้อมูลอื่นใดก็ ตำม บริษัทฯ จะ
ถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวนัน้ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลตำมประกำศควำมเป็ นส่วนตัวนี ้
บริษัทฯ ใช้คุกกีเ้ พื่อที่จะได้เรียนรูเ้ พิ่มเติมว่ำท่ำนมีปฏิสมั พันธ์กับเนือ้ หำในเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่ำงไร และเพื่อ
ช่วยในกำรสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์ท่ีจะให้ควำมพึงพอใจแก่ท่ำ นมำกยิ่งขึน้ เมื่อท่ำนเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คุกกีจ้ ะจดจำประเภทของเบรำว์เซอร์ท่ีท่ำนใช้ และโปรแกรมเบรำว์เซอร์ท่ีท่ำนติดตัง้ เพิ่มเติม นอกจำกนัน้ คุกกีย้ งั จะ
จดจำสิ่งที่ท่ำนชอบ เช่น ภำษำ และภูมิภำค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็ นค่ำตั้งอัตโนมัติเมื่อท่ำนกลับเข้ ำมำเยี่ยมชม
เว็บไซต์อีก และคุกกีจ้ ะอนุญำตให้ท่ำนให้คะแนนเว็บเพจต่ำง ๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงควำมคิดเห็นด้วย คุกกีบ้ ำง
ตัวที่บริษัทฯใช้ เป็ นคุกกีแ้ บบช่วงเวลำ และจะคงอยู่จนกว่ำท่ำนจะปิ ดเบรำว์เซอร์ท่ที ่ำนใช้ คุกกีต้ วั อื่น ๆ เป็ นคุกกีถ้ ำวร
ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่ำนเป็ นระยะเวลำที่นำนกว่ำ
สำหรับกำรทำงำนบำงอย่ำงภำยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้นอำจมีกำรเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือ
บริกำรอื่นที่มีบุคคลภำยนอกเป็ นผูด้ ำเนินกำร ตัวอย่ำงเช่น เมื่อท่ำนเข้ำมำเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจำกยูทูบฝั งอยู่
หรือมีลิงค์เชื่อมไปยังยูทูบ วีดีโอหรือลิงค์เหล่ำนี ้ (และเนือ้ หำอื่น ๆ ที่จัดหำให้โดยบุคคลภำยนอก) อำจมีคุกกีข้ อง
บุคคลภำยนอกอยู่ดว้ ย ท่ำนอำจตรวจสอบประกำศควำมเป็ นส่วนตัวของบุคคลภำยนอกเหล่ำนี ้ เพื่อหำข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรใช้คกุ กีข้ องบุคคลภำยนอก และในส่วนอื่นๆ โปรดดูหวั ข้อ – กำรเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น – ด้ำนบน
บริษัทฯ จะไม่ใช้คกุ กีใ้ นกำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สำมำรถระบุตวั ตนของท่ำนได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนไม่
ต้องกำรที่จะยอมรับคุกกี ้ ท่ำนสำมำรถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกีท้ ่ี บริษัทฯ หรือแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือ
บริกำรของบุคคลภำยนอกกำหนดไว้ให้ท่ำนได้ โดยเปลี่ยนค่ำที่ตงั้ ไว้ในเบรำว์เซอร์ของท่ำน – โปรดหำข้อมูลเพิ่มเติม
โดยดูท่เี มนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบรำว์เซอร์ – โปรดทรำบด้วยว่ำเว็บเบรำว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกีโ้ ดยอัตโนมัติ
ดังนัน้ หำกท่ำนไม่ประสงค์ท่จี ะให้ใช้คกุ กี ้ ท่ำนอำจจะต้องคอยสกัดกัน้ หรือลบคุกกีท้ งิ ้ อยู่เสมอ และหำกต้องกำรทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้คกุ กีใ้ นเบรำว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่น ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น Smart Phone, Tablet รำยละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีกำรปฏิเสธ หรือกำรลบทิง้ คุกกีด้ งั กล่ำว โปรดศึกษำคู่มือกำรใช้งำนอุปกรณ์ของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนควรทรำบ
ว่ำถึงแม้ท่ำนจะปฏิเสธกำรใช้คุกกี ้ ท่ำนก็ยังคงสำมำรถที่จะเข้ำเยี่ยมชมเว็บ ไซต์ของบริษั ทฯ ได้ แต่กำรทำงำน
บำงอย่ำงบนเว็บไซต์อำจไม่ถกู ต้องหรือไม่ดีเท่ำที่ควร
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11. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ
หำกท่ำนมีขอ้ สงสัย ควำมคิดเห็น และ/หรือคำถำมประกำรใดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือหำกท่ำนมีควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่ำนตำมประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ ได้ท่ี
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
• สำนักงำนใหญ่ :

222 อำคำรเอ็กโก ชัน้ 13 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์: 0 2998-5000
• สำนักงำนสำขำ:
35 ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ต ำบลห้ว ยโป่ ง อ ำเภอเมือ ง จัง หวัดระยอง
21150 โทรศัพท์: 0-3868-2611-4
• อีเมล: pdpacommittee@egco.com
*************************************************************************************************
พันธมิตรทำงธุรกิจ หมำยควำมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
• พันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น บริษัทคู่คำ้ (เช่น ผูจ้ ำหน่ำยเชือ้ เพลิงรำยย่อย ผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ ผูใ้ ห้เช่ำที่ดิน) ธนำคำร
หรือสถำบันทำงกำรเงิน (รวมถึงธนำคำรหรือสถำบันทำงกำรเงินกลุ่มเจ้ำหนีเ้ งินกู้ ตัวแทนธนำคำรหรือสถำบัน
ทำงกำรเงินกลุ่มเจ้ำหนีเ้ งินกู้ ธนำคำรหรือสถำบันทำงกำรเงินที่ติดต่อเพื่อกำรลงทุน) กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิ ภำค (กฟภ.) บริษัทร่วม รวมทั้งกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture (JV))
ตลอดจนบริษัทอื่นๆ ที่มีเครือข่ำยติดต่อกัน
• ผู้ให้บริการ: เช่น ผูใ้ ห้บริกำรจัดทำเงินเดือน ที่ปรึกษำ (เช่น ที่ปรึกษำด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ปรึกษำด้ำน
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน (Quality Assessment Review: QAR) ที่ปรึกษำด้ำนกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่ปรึกษำวิชำชีพ (เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่
ปรึก ษำด้ำนกำรเงิน ที่ ป รึก ษำด้ำนกฎหมำย)) ผู้ใ ห้บ ริก ำรจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและรำยงำนตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ผูใ้ ห้บริกำรตรวจสอบรับรองควำมปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้ำ ผูใ้ ห้บริกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำน International Organization for Standardization (ISO) ผู้
ให้บริกำรจัดทำบัญชี ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรชำระภำษี ผูใ้ ห้บริกำรรับจัดงำน ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรแปลเอกสำรและ
กำรพิมพ์ ล่ำม ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผูใ้ ห้บริกำรต่ออำยุใบอนุญำต ผูใ้ ห้บริกำรต่ออำยุวีซ่ำ หน่วยงำนจัด
อบรม ตลอดจนผู้ให้บริกำรซอฟต์แวร์ผู้ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผู้ให้บริกำรสนับสนุน ด้ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (เช่น System Integrator)
• บุคคลอื่นๆ: เช่น บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรตรวจสุขภำพ บริษัทประกันชีวิต
บริษัทประกันภัย สำยกำรบิน โรงแรม พันธมิตรทำงธุรกิจที่มีขอ้ ตกลงให้บริกำรสวัสดิกำรกับบริษัทฯ
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