
 

1 

 

 
ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับบุคคลภายนอก 

วันทีมี่ผลใช้บังคับ: 1 มิถุนายน 2564 

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์เซอรว์ิส จ ำกัด ในกลุ่มเอ็กโก  (ซึ่งต่อไปในเอกสำรนีจ้ะเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) ให้
ควำมส ำคญัในเรื่องกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน โดยประกำศควำมเป็นส่วนตวัส ำหรบับคุคลภำยนอกฉบบันี ้(ซึ่ง
ต่อไปในเอกสำรนีจ้ะเรียกว่ำ “ประกาศความเป็นส่วนตัว”) จะช่วยอธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
และ/หรือ โอนขอ้มลูส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่บริษัทฯ มีปฏิสมัพนัธด์ว้ยใน
กำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ บคุคลดงักล่ำวรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ  

(1) พนัธมิตรทำงธุรกิจ (ตำมที่ไดใ้หน้ิยำมไวด้ำ้นล่ำงของประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี)้ ที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
(ทัง้บคุคลที่อำจเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจในอนำคต พนัธมิตรทำงธุรกิจปัจจบุนั หรือผูท้ี่เคยเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ) 

(2) บุคคลผูม้ีอ  ำนำจด ำเนินกำร กรรมกำร ผูถื้อหุน้ พนกังำน บุคลำกร ตวัแทนขำย บุคคลผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจและบคุคลอื่นใดที่มีฐำนะอย่ำงเดยีวกนั รวมถึงผูต้ิดต่อ (เรียกรวมว่ำ "บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบั
นิติบุคคล") ของลกูคำ้นิติบคุคล หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

(3) ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

(4) บุคคลอื่นๆ เช่น นักวิเครำะหแ์ละกองทุน ผูม้ำติดต่อ เจำ้หนำ้ที่หน่วยงำนรำชกำร ผูป้ระสำนงำนกิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์ ผูแ้จง้เบำะแส ส่ือมวลชน นักเรียนและผูป้กครองหรือผูร้บัรองรำยไดค้รอบครวั (กรณีเขำ้ร่วมโครงกำรทุน
อำชีวศกึษำ) นกัเรียนและครู (กรณีเขำ้รว่มโครงกำรค่ำยเยำวชนอนรุกัษพ์ลงังำน) (เรียกรวมว่ำ "บุคคลผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุนอาชีวศึกษาและโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษพ์ลังงาน") 

(5) บคุคลผูเ้ขำ้เยี่ยมชมและผูใ้ชแ้พลตฟอรม์ของบรษิัทฯ เช่น เว็บไซต ์

 ตลอดจนบุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลขำ้งตน้ซึ่งบริษัทฯไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจำกบุคคลขำ้งตน้ (ซึ่งต่อไปใน
เอกสำรนีจ้ะเรียกรวมกนัว่ำ “ท่าน”)  

เมื่อกล่ำวถึงขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม หรือตำมที่นิยำมไว้ในกฎหมำยคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือที่ระบุไว้ ในประกำศนี ้บริษัทฯ 
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพื่อปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทำง
กฎหมำยหรือสญัญำ หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นี ้หำกบรษิัทฯไม่สำมำรถเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลูส่วนบคุคลตำมที่บรษิัทฯ ไดอ้ธิบำยไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้บรษิัทฯ 
อำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯให้แก่ท่ำน หรือปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ หรือ
ด ำเนินกำรตำมควำมสมัพนัธท์ี่บรษิัทฯ มีกบัท่ำน หรือปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดต่อไปได ้ 

 

บริษัท เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด  
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โปรดทรำบว่ำในบำงกรณีบริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมเฉพำะเพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่โดยส่วนใหญ่แลว้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วน
บุคคลเหล่ำนัน้เพื่อวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งตำมควำมสมัพนัธ์ของท่ำนกบับริษัทฯ ตำมที่ระบุในประกำศควำมเป็นส่วนตวั
ฉบบันีโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมจำกท่ำนแยกต่ำงหำก        

กรุณำอ่ำนประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบับนีโ้ดยละเอียดเพื่อใหเ้ขำ้ใจว่ำบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรือ โอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนอย่ำงไรและเพื่อวตัถปุระสงคใ์ด   

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
โดยทำงออ้ม ทัง้นี ้บรษิัทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในกำรประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ หรือกำรปฏิบตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยหรือสญัญำ หรือกำรด ำเนินธุรกิจโดยประกำรอื่นใดของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ในบำงกรณี
บริษัทฯ อำจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนทำง (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก และ (2) บุคคลภำยนอก (เช่น บริษัท
หรือหน่วยงำนซึ่งเป็นตน้สังกัดของท่ำน พันธมิตรทำงธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ (เช่น ที่ปรึกษำ ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก 
ธนำคำรและสถำบันกำรเงิน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีเครือข่ำยติดต่อกัน)  ผู้แจ้งเบำะแส และบริษัท ศูนยร์ับฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นตน้) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลูส่วนบุคคลที่
เก่ียวกบัท่ำนในหมวดหมู่และประเภทดงัต่อไปนี ้       

1) ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น ค ำน ำหนำ้ชื่อ ชื่อ นำมสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด สญัชำติ อำชีพ รำยละเอียดที่ระบุใน และ/
หรือ ส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ ที่ออกโดยรำชกำร (เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน  หนงัสือเดินทำง ทะเบียนบำ้น บตัร
ประจ ำตวัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั หนงัสืออนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชนใ์นเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มรณบตัร) ใบ
แจง้หนีค้่ำสำธำรณปูโภค รูปถ่ำย ภำพจำกกลอ้งวงจรปิด วิดีโอที่บนัทึกภำพของท่ำน ลำยมือชื่อ และขอ้มลูอื่น
ใดที่ท่ำนเลือกที่จะแบ่งปันใหก้บับรษิัทฯ ซึ่งอำจถือว่ำเป็นขอ้มลูส่วนบคุคล 

2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ: เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ที่ท  ำงำน หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น หมำยเลขโทรศัพทม์ือถือ 
หมำยเลขโทรสำร ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น ที่อยู่ปัจจบุนั ที่อยู่อีเมล และบญัชีโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน ์(LINE))   

3) ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน คุณสมบัติ: เช่น เอกสำรประวตัิ (CV/resume) สถำนที่ท  ำงำน 

ต ำแหน่งงำน ประวตัิกำรศกึษำ (เช่น ผลกำรเรียน เอกสำรกำรศกึษำตอ่) ประวตัิและรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มกำร
ฝึกอบรม ประวตัิกำรท ำงำนและผลงำน ประสบกำรณท์ ำงำน ใบทะเบียนพำณิชย ์ใบอนุญำตท ำงำน ใบรบัรอง
ที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่งำน และใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ  

4) ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารนิติบุคคล: เช่น สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ หนังสือรบัรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์
สนธิ ใบทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม และภ.พ. 20 

5) ข้อมูลทางการเงนิ: เช่น รำยละเอียดที่ระบใุนส ำเนำหนำ้สมดุบญัชีธนำคำร หมำยเลขบญัชีธนำคำร หมำยเลข
ประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ขอ้มลูเก่ียวกบักำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย และสถำนะทำงกำรเงิน 

6) ข้อมูลค าสั่ งซื้อ: เช่น สกุลเงินในกำรช ำระเงิน (Order Currency) และเงื่อนไขกำรช ำระเงิน (Terms of 
payment) 
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7) ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย ์(กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ประเภทบคุคล จ ำนวน
หุน้ เลขที่สมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย ์ประเภทที่อำ้งอิง และเลขที่อำ้งอิง   

8) ข้อมูลการคัดกรองบุคคลภายนอกทีม่าติดต่อบริษัทฯ: เช่น เวลำเขำ้ออก และประวตัิกำรเดินทำง    

9) ข้อมูลอื่นๆ: เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่ำนไดใ้หไ้วก้ับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ไดร้บัมำจำก
บคุคลหรือหน่วยงำนภำยนอกในกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ หรือกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยหรือ
สัญญำ หรือกำรด ำเนินธุรกิจโดยประกำรอื่นใดของบริษัทฯ ซึ่งอำจรวมถึงใบสมัคร ใบเสนอรำคำหรือเสนอ
ประมลู เอกสำรสญัญำ เอกสำรกำรช ำระเงิน เอกสำรกำรรอ้งเรียน และเอกสำรอื่นๆ และ  

10) ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน: เช่น ขอ้มลูศำสนำ (ตำมที่ปรำกฏบนบตัรประจ ำตวัประชำชนของท่ำน) และ
ขอ้มลูสขุภำพ (เช่น กำรแพอ้ำหำร โรคประจ ำตวั) ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลู
ส่วนบคุคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อไดร้บัควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนเท่ำนัน้ หรือตำมที่กฎหมำยอนญุำตไว้   

หำกท่ำนใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมแก่บริษัทฯ (เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้ิดต่อในกรณีฉุกเฉิน และ/
หรือ สมำชิกในครอบครวัของท่ำน) หรือท่ำนอำจขอใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลที่สำมดงักล่ำวแก่
บคุคลภำยนอก ท่ำนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรแจง้รำยละเอียดตำมประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคลท่ีสำม
ดงักล่ำวนัน้ทรำบ ตลอดจนขอควำมยินยอมจำกบคุคลดงักล่ำวนัน้ (หำกเป็นกรณีที่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอม) ท่ำนควร
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมครบถว้นสมบูรณข์องขอ้มลูส่วนบุคคลที่ท่ำนให ้และแจง้ให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำร
เปล่ียนแปลงของขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดใ้หไ้ว ้นอกจำกนี ้ท่ำนยงัมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรเพื่อใหบ้รษิัทฯ สำมำรถเก็บรวบรวม 
ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลเหล่ำนัน้ไดต้ำมกฎหมำย ตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศควำมเป็น
ส่วนตวัฉบบันีด้ว้ย    

2. บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงคใ์ด 

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

บรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลที่ท่ำนใหไ้ว ้รวมถึงขอ้มลูอื่นๆ เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 

1) การพิสูจนต์ัวตน: เช่น เพื่อกำรพิสจูนต์วัตนที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ หรือเมื่อเขำ้ท ำสญัญำ
และธุรกรรมต่ำงๆ กบัท่ำน 

2) การติดต่อสื่อสารกับทา่น: เช่น เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรทำงธุรกิจกบัท่ำน ลกูคำ้นิติบคุคล และ/หรือ พนัธมิตรทำง
ธุรกิจ (รวมทั้งกำรจัดกำรประชุม) เพื่อกำรประสำนงำน (เช่น กรณีกำรท ำงำนชุมชนสัมพันธ์) เพื่อกำรรบัส่ง
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วำรสำรและเอกสำรใดๆ เพื่อแจง้ใหท้่ำนทรำบเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยหรือประกำศใดๆ ของบริษัทฯ 
เพื่อติดต่อขอขอ้มลูจำกท่ำน และเพื่อตอบขอ้ซกัถำมตำมที่ท่ำนรอ้งขอหรือปฏิบตัิตำมขอ้รอ้งเรียนจำกท่ำน  

 
3) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อกำรบริหำรจดักำร กำรใชง้ำนและกำรตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรส่ือสำรทัง้ภำยในและภำยนอก รวมถึงระบบรกัษำควำมปลอดภยัทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรตรวจสอบระบบและพฒันำระบบฐำนขอ้มลูบุคคลภำยนอกของบริษัทฯ  และเพื่อ
กำรก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงระบบต่ำงๆ ของบรษิัทฯ 

4) การท าธุรกรรมองคก์ร: เช่น เพื่อแต่งตัง้ผูแ้ทน กำรมอบฉนัทะ หรือกำรมอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม (เช่น กำร
ต่อใบอนุญำต) กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเรียกเก็บเงิน เพื่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ กับธนำคำรหรือสถำบัน
กำรเงิน (เช่น กำรพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนเพื่อกำรท ำธุรกรรม กำรเปล่ียนแปลงตวัอย่ำงลำยมือชื่อ กำรเปิดบญัชี
ลงทุน กำรเขำ้ท ำสญัญำกูย้ืม กำรขอออกหนงัสือรบัประกัน และธุรกรรมอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง) เพื่อใหธ้นำคำรหรือ
สถำบันกำรเงินกลุ่มเจำ้หนีเ้งินกูพ้ิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขสัญญำกู้ยืม เพื่อท ำธุรกรรมป้องกัน
ควำมเส่ียง (Hedging) และกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท ำธุรกรรมทำงกฎหมำย (เช่น เพื่อกำรตรวจสอบและ
รำ่งเอกสำรกฎหมำยและเอกสำรอื่นๆ) เพื่อใชจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร เพื่อกำรใชบ้รกิำรผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก เพื่อ
รบักำรตรวจสอบรบัรอง (เช่น มำตรฐำน International Organization for Standardization (ISO)) เพื่อกำรท ำ
ประกันภัย เพื่อท ำบันทึกหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ (เช่น หลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ หลักฐำนกำร
จ่ำยเงิน) เพื่อกำรอนมุตัิจ่ำยเงิน เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนกบับรษิัทในกลุ่มเอ็กโกในเรื่องต่ำงๆ (เช่น กำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบและนโยบำยต่ำงๆ กำรติดตำมขอ้มลูจำกท่ำน) ตลอดจนเพื่อด ำเนินกิจกรรมอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

5) การคุ้มครองประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ: เช่น เพื่อจัดท ำฐำนข้อมูล บันทึกหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ 
รวมทั้งกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมกรรมกำร และ /หรือ กำรประชุมผูถื้อหุน้ (เช่น กำรว่ำจำ้ง กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรแต่งตัง้กรรมกำรฝ่ำยคู่คำ้) เพื่อใชสิ้ทธิ หรือคุม้ครองประโยชนข์องบริษัทฯ เมื่อมีควำมจ ำเป็นและสำมำรถ
กระท ำไดต้ำมกฎหมำย (เช่น กำรตรวจจบั ป้องกันและตอบโตข้อ้เรียกรอ้ง กำรตรวจบญัชี กำรสืบสวน (รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนกำร หรือกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำย)) เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นทำง
กฎหมำย เพื่อตรวจสอบหรือใชอ้้ำงอิงในกรณีที่จ  ำเป็น (เช่น เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน และกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี)  

6) การจัดการข้อพิพาท: เช่น เพื่อแกไ้ขปัญหำขอ้พิพำท เพื่อบงัคบัใชต้ำมสญัญำของบริษัทฯ และเพื่อก่อตัง้ ใช ้
หรือยกขึน้ต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

7) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่างๆ: เช่น เพื่อกำรปฏิบัติตำมขอ้บงัคับ กฎ ระเบียบ 
ค ำสั่ง นโยบำยและแนวทำงภำยในองคก์ร (เช่น เพื่อกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของบริษัทฯ 
และเพื่อกำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบของบริษัทฯ)  เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
ค ำสั่ง และแนวทำงของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้ เพื่อกำรรำยงำนหรือแจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้องแก่
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยหรือผู้บังคับใช้กฎหมำย เพื่อกำรจดทะเบียน กำรขอหรือต่อ
ใบอนญุำต กำรขออนญุำตท ำงำน และเพื่อกำรค ำนวณ สอบถำม และน ำส่งภำษี    

8) การบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกในการเข้าสถานทีข่องบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
บริษัทฯ: เช่น เพื่อกำรวำงแผน ด ำเนินกำร และจดักิจกรรม และเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนในกำรเขำ้รว่ม
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กิจกรรมดงักล่ำว (เช่น กำรจองตั๋วเครื่องบิน กำรท ำประกนัภยักำรเดินทำง กำรจองที่พกั กำรลงทะเบียนเขำ้รว่ม
กิจกรรม) 

9) การปกป้องชีวิต: เช่น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยที่อำจเกิดต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 
10) การด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ (กรณีบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการทุนอาชีวศึกษาและโครงการค่าย

เยาวชนอนุรักษพ์ลังงาน): เช่น เพื่อตรวจสอบและด ำเนินกำรพิจำรณำใบสมคัร กำรอำ้งอิง และเอกสำรต่ำงๆ 
ที่ท่ำนไดใ้หไ้ว ้เพื่อประเมินคุณสมบตัิและควำมเหมำะสมในกำรใหทุ้นกำรศึกษำ เพื่อกำรเบิกจ่ำยเงินสนบัสนนุ
กำรด ำเนินงำน ทนุกำรศกึษำ ค่ำเดินทำงของโรงเรียน หรือค่ำตอบแทนอื่นๆ 

11) การด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เพื่อกำรจัดส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรมอบฉันทะในกำรเขำ้ร่วม
ประชมุผูถื้อหุน้ และเพื่อยืนยนัตวัตนและตรวจสอบสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้  

12) การด าเนินการเกี่ยวกับเงนิปันผล (กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ): เช่น เพื่อท ำรำยกำรโอนเงินปันผลคืนแก่ท่ำน
แทนกำรออกเช็คใหม่ 

13) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ: เช่น ในกรณีของกำรขำย กำรโอน กำรควบรวมกิจกำร กำรฟ้ืนฟูกิจกำร หรือกรณี
อื่นท่ีคลำ้ยกนั บรษิัทฯ อำจโอนขอ้มลูของท่ำนใหก้บับคุคลที่สำมหนึ่งฝ่ำยหรือมำกกว่ำในฐำนะส่วนหน่ึงของกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในฐำนะบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับนิติบุคคลส ำหรบัลูกคำ้นิติบุคคล และ /หรือ 
พนัธมิตรทำงธุรกิจ บรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลที่ท่ำนใหไ้ว ้รวมถึงขอ้มลูอื่นๆ เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนีด้ว้ย  

14) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น เพื่อกำรยืนยนัตวัตนของท่ำนและสถำนะของพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อ
ทรำบขอ้เท็จจรงิ และ/หรือ เพื่อกำรประเมินควำมเหมำะสมและคณุสมบตัิของท่ำน ของพนัธมิตรทำงธุรกิจ และ
ของบคุลำกรเพื่อกำรท ำงำนใหแ้ก่บรษิัทฯ เพื่อกำรพิจำรณำใบเสนอรำคำหรือเสนอประมลู เพื่อกำรคดัเลือกเขำ้
สมัภำษณ ์และเพื่อกำรพิจำรณำต่อสญัญำหรือกำรพิจำรณำอื่นใด 

15) การจัดการความสัมพันธ:์ เช่น เพื่อวำงแผน ด ำเนินกำร และบริหำรจดักำรควำมสมัพนัธเ์ชิงสัญญำกบัท่ำน 
(เช่น กำรเจรจำต่อรอง กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำ กำรประกวดรำคำ กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรท ำสญัญำ หรือ
กำรต่อสัญญำกับท่ำน ลูกคำ้นิติบุคคล และ/หรือ พันธมิตรทำงธุรกิจ กำรลงนำมจรรยำบรรณคู่คำ้ กำรขึน้
ทะเบียนคู่ค้ำ กำรออกใบสั่งซือ้ (Purchase Order) กำรออกใบแจ้งหนี ้และเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย กำรจัดท ำ
ใบส ำคัญจ่ำย กำรช ำระเงิน (เช่น ค่ำจำ้ง ค่ำใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน หรือค่ำตอบแทนอื่นๆ) กำรด ำเนินกำรดำ้น
บัญชี กำรตรวจสอบ) เพื่อกำรติดตำมและตรวจสอบประเมินท่ำนในกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เพื่อกำรจัดส่ง
ของขวัญในวำระโอกำสต่ำงๆ ตลอดจนเพื่อกำรสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ หรือกำรท ำธุรกรรมอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง  

16) การแนะน าพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพื่อกำรแนะน ำท่ำนแก่บรษิัทในกลุ่มเอ็กโกหรือบคุคลอื่นใด 

นอกจำกกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมรำยกำรต่ำงๆ ข้ำงตน้นี ้บริษัทฯ ยังเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษที่เก่ียวกับท่ำน ที่เรียกว่ำ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน" เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้   
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• ข้อมูลศาสนา: เพื่อกำรพิสจูนแ์ละยืนยนัตวับคุคล (ตำมที่ปรำกฎในส ำเนำบตัรประชำชน) 

• ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อกำรวำงแผน ด ำเนินกำร และจดักิจกรรม (เช่น กำรจดัเตรียมงำนและอำหำร) 
 

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง  

บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอก ไม่ว่ำที่อยู่ภำยในประเทศหรือนอกประเทศ
ไทย เพื่อวตัถุประสงคต์ำมที่ไดอ้ธิบำยขำ้งตน้ เช่น (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก (2) พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ (เช่น 
บริษัทคู่คำ้  ธนำคำรหรือสถำบนัทำงกำรเงิน บริษัทที่ปรกึษำ (เช่น ที่ปรกึษำดำ้นกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Impact Assessment: EIA)) บรษิัทประกนัภยั ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผูใ้หบ้รกิำร
สนบัสนุนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เช่น System Integrator  ) ผูใ้หบ้ริกำรตรวจสอบรบัรองมำตรฐำน International 
Organization for Standardization (ISO) สำยกำรบิน และโรงแรม)   

ในบำงกรณี บรษิัทฯ อำจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนแก่หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนบงัคบั
ใชก้ฎหมำย หรือผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำย ไม่ว่ำที่อยู่ภำยในประเทศหรือนอกประเทศไทย (เช่น กรมสรรพำกร กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ ส ำนกังำนปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมกำรกงสลุ สถำนีต ำรวจ รฐัวิสำหกิจถือหุน้ลำว (Lao Holding 
State Enterprise (LHSE) กำรไฟฟ้ำรำชอำณำจักรกัมพูชำ  (Electricite du Cambodge (EDC) หรือหน่วยงำน
รำชกำรอื่น) ตลอดจนบุคคลที่สำมอื่นใด หำกบริษัทฯ เชื่อว่ำมีควำมจ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ 
หรือตอ้งปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลที่สำม หรือควำมปลอดภยัของบคุคล หรือเพื่อตรวจจบั ป้องกัน หรือ
แกไ้ขปัญหำกำรทจุรติ ควำมมั่นคง หรือควำมปลอดภยั หรือเพื่อกำรแนะน ำท่ำนแก่หน่วยงำนหรือบคุคลดงักล่ำว  

ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูร้บัโอนสิทธิ 
บุคคลผูท้ี่จะไดร้บัโอนสิทธิ ผูร้บัโอน หรือบุคคลผูท้ี่ จะเป็นผูร้บัโอน หำกมีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร หรือมีกำรปรบั
โครงสรำ้งหนี ้กำรควบรวมกิจกำร กำรไดม้ำซึ่งกิจกำร กำรจ ำหน่ำย กำรซือ้ กำรร่วมทุน กำรโอนสิทธิ กำรเลิกกิจกำร 
หรือเหตกุำรณอ์ื่นใดที่มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนัและมีกำรโอน หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจ สินทรพัย ์หรือหุน้ของบรษิัทฯ ไม่
ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมด 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ  

บรษิัทฯ อำจโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนใหแ้ก่บคุคลภำยนอกที่อยู่ในต่ำงประเทศ เช่น (1) บรษิัทในกลุ่มเอ็กโก
ในต่ำงประเทศ เพื่อประโยชนใ์นกำรปฏิบัติตำมหนำ้ที่และงำนที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกำรอนุญำตใหบ้ริษัทในกลุ่ม
ดังกล่ำวเขำ้ถึงไดต้ำมสิทธิ เพื่อประโยชนใ์นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อกำรจดัหำสินคำ้และบริกำร และเพื่อกำร
แนะน ำท่ำนแก่บริษัทในกลุ่มเอ็กโก (2) ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน เพื่อกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ (เช่น กำร
พิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนเพื่อกำรท ำธุรกรรม กำรเปล่ียนแปลงตวัอย่ำงลำยมือชื่อ กำรเปิดบญัชีลงทนุ กำรเขำ้ท ำสญัญำ
กูย้ืม กำรขอออกหนงัสือรบัประกนั และธุรกรรมอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง) เพื่อใหธ้นำคำรหรือสถำบนักำรเงินกลุ่มเจำ้หนีเ้งินกู้
พิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขสญัญำกูย้ืม และ/หรือ (3) หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย หรือ
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยในต่ำงประเทศ เพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั ตลอดจนเพื่อกำรแนะน ำท่ำนแก่หน่วยงำน
ดงักล่ำว 
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ทั้งนี ้ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลบำงรำยอำจอยู่ในประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำม
พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีกำรประกำศก ำหนดว่ำประเทศดงักล่ำวมีมำตรฐำนกำร
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เพียงพอ 

หำกบริษัทฯ จ ำเป็นตอ้งโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัประเทศปลำยทำงที่มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่เทียบเท่ำกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมขั้นตอนและมำตรกำรที่
เหมำะสมเพื่อใหก้ำรโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนมีควำมปลอดภยั หรือเป็นกรณีที่กำรโอนดงักล่ำวไดร้บัอนญุำตให้
สำมำรถกระท ำไดต้ำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ อำจเขำ้ท ำสญัญำกับบุคคลภำยนอกที่ไดร้บั
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนจะไดร้บักำรคุม้ครองตำมมำตรฐำนกำรคุม้ครองที่
เหมำะสมเทียบเท่ำกบัมำตรฐำนท่ีก ำหนดไวใ้นประเทศไทย  

5. ระยะเวลาทีบ่ริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อใชต้ำมวัตถุประสงคท์ี่มีกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ตำมรำยละเอียดในประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบับนีแ้ละตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทฯอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำนำนกว่ำนั้นเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบที่ใชบ้งัคบั ตลอดจนนโยบำยภำยในหรือขอ้ก ำหนดดำ้นกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ และตำมควำมจ ำเป็น
อื่นๆ เช่น กรณีที่เกิดขอ้พิพำทขึน้  

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 ทรำบว่ำบรษิัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูเ้ยำวโ์ดยไม่ไดร้บัควำมยินยอมจำก
ผูป้กครอง หรือเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถหรือคนไรค้วำมสำมำรถโดยมิไดร้บัควำม
ยินยอมจำกผูพ้ิทกัษ์หรือผูอ้นุบำลโดยไม่ไดเ้จตนำ 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 
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• การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ ลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็น
ขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดอ้ีกตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

• การโอนย้ายข้อมูล: ท่ำนอำจขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับท่ำนในรูปแบบที่ไดม้ีกำรจดัระเบียบ และ
สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ำมที่กฎหมำยก ำหนด และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูล
ดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่นได ้

• การคัดค้าน: ท่ำนอำจคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกิจกรรมซึ่ง
ระบใุนประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้   

• การระงับการใช้: ท่ำนอำจขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน หำกขอ้มลูดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำง
กำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรใหข้อ้มลูนัน้ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด หรือ
หำกขอ้มลูนัน้เป็นขอ้มลูที่จ  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
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 ้

บรษิัทฯ อำจแกไ้ขหรือปรบัปรุงประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีเ้ป็นครัง้ครำว โปรดตรวจสอบประกำศควำมเป็น
ส่วนตวัฉบบันีเ้ป็นระยะเพื่อตรวจดกูำรแกไ้ขหรือปรบัปรุงประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้โดยบรษิัทฯ จะแจง้เตือนให้
ท่ำนทรำบ หำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อท่ำน และ ขอควำมยินยอมจำกท่ำนอีกครัง้
ในกรณีที่จ  ำเป็น และตำมที่กฎหมำยก ำหนด     

9. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซตอ์ื่น 

ในกรณีที่ท่ำนใชง้ำนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เว็บไซตอ์ำจมีกำรเชื่อมต่อไปยงัแพลตฟอรม์ เว็บไซต ์หรือบริกำรอื่นที่มี
บุคคลภำยนอกเป็นผูด้  ำเนินกำร ทัง้นี ้บริษัทฯไม่สำมำรถรบัรองขอ้ควำมหรือรบัรองกำรด ำเนินกำรใดๆ อีกทัง้ไม่อำจ
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รบัผิดชอบใดๆ เก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนโดยแพลตฟอรม์ เว็บไซต ์หรือ
บรกิำรดงักล่ำว  

ในกำรนี ้บริษัทฯ แนะน ำใหท้่ำนตรวจสอบประกำศควำมเป็นส่วนตัวของแพลตฟอรม์ เว็บไซต ์หรือบริกำรที่

เชื่อมโยงกบัเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (หำกมี) เพื่อรบัทรำบและท ำควำมเขำ้ใจว่ำแพลตฟอรม์ เว็บไซต ์หรือบรกิำรดงักล่ำว

ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนอย่ำงไร    

10. การใช้งานคุกกี ้

บรษิัทฯ ใชค้กุกี ้และเทคโนโลยีที่คลำ้ยคลงึกนั โดยคกุกีเ้ป็นไฟลท์ี่ประกอบไปดว้ยตวัอกัษรและตวัเลขขนำดเล็กที่

บริษัทฯเก็บไวใ้นเบรำวเ์ซอรข์องท่ำนหรือฮำรด์ไดรฟ์ภำยในเครื่องคอมพิวเตอรข์องท่ำน หำกขอ้มลูจำกคุกกีส้ำมำรถ

ระบุตวับุคคลไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยออ้ม ทัง้ในกรณีที่เป็นขอ้มลูเดี่ยวหรือไปรวมกับขอ้มลูอื่นใดก็ตำม บริษัทฯ จะ

ถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวนัน้เป็นขอ้มลูส่วนบคุคลตำมประกำศควำมเป็นส่วนตวันี ้    

บริษัทฯ ใชคุ้กกีเ้พื่อที่จะไดเ้รียนรูเ้พิ่มเติมว่ำท่ำนมีปฏิสมัพนัธก์ับเนือ้หำในเว็บไซตข์องบริษัทฯอย่ำงไร และเพื่อ

ช่วยในกำรสรำ้งสรรคป์ระสบกำรณท์ี่จะใหค้วำมพึงพอใจแก่ท่ำนมำกยิ่งขึน้ เมื่อท่ำนเขำ้เยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

คุกกีจ้ะจดจ ำประเภทของเบรำวเ์ซอรท์ี่ท่ำนใช ้และโปรแกรมเบรำวเ์ซอรท์ี่ท่ำนติดตัง้เพิ่มเติม นอกจำกนัน้ คุกกีย้งัจะ

จดจ ำส่ิงที่ท่ำนชอบ เช่น ภำษำ และภูมิภำค ซึ่งจะถูกก ำหนดให้เป็นค่ำตั้งอัตโนมัติเมื่อท่ำนกลับเข้ ำมำเยี่ยมชม

เว็บไซตอ์ีก และคกุกีจ้ะอนญุำตใหท้่ำนใหค้ะแนนเวบ็เพจตำ่ง ๆ และกรอกแบบฟอรม์แสดงควำมคิดเห็นดว้ย คกุกีบ้ำง

ตวัที่บรษิัทฯใช ้เป็นคกุกีแ้บบช่วงเวลำ และจะคงอยู่จนกว่ำท่ำนจะปิดเบรำวเ์ซอรท์ี่ท่ำนใช ้คกุกีต้วัอื่น ๆ เป็นคกุกีถ้ำวร 

ซึ่งจะถกูเก็บไวใ้นคอมพิวเตอรข์องท่ำนเป็นระยะเวลำที่นำนกว่ำ      

ส ำหรบักำรท ำงำนบำงอย่ำงภำยในเว็บไซตข์องบริษัทฯ นั้นอำจมีกำรเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอรม์ เว็บไซต ์หรือ

บริกำรอื่นที่มีบุคคลภำยนอกเป็นผูด้  ำเนินกำร ตวัอย่ำงเช่น เมื่อท่ำนเขำ้มำเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจำกยูทูบฝังอยู่ 

หรือมีลิงคเ์ชื่อมไปยังยูทูบ วีดีโอหรือลิงคเ์หล่ำนี ้(และเนือ้หำอื่น ๆ ที่จัดหำใหโ้ดยบุคคลภำยนอก) อำจมีคุกกีข้อง

บคุคลภำยนอกอยู่ดว้ย ท่ำนอำจตรวจสอบประกำศควำมเป็นส่วนตวัของบคุคลภำยนอกเหล่ำนี ้เพื่อหำขอ้มลูเก่ียวกบั

กำรใชค้กุกีข้องบคุคลภำยนอก และในส่วนอื่นๆ โปรดดหูวัขอ้ – กำรเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซตอ์ื่น – ดำ้นบน         

บรษิัทฯ จะไม่ใชค้กุกีใ้นกำรรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที่สำมำรถระบตุวัตนของท่ำนได ้ อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนไม่

ตอ้งกำรที่จะยอมรบัคุกกี ้ท่ำนสำมำรถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกีท้ี่บริษัทฯ หรือแพลตฟอรม์ เว็บไซต ์หรือ

บริกำรของบุคคลภำยนอกก ำหนดไวใ้หท้่ำนได ้โดยเปล่ียนค่ำที่ตัง้ไวใ้นเบรำวเ์ซอรข์องท่ำน – โปรดหำขอ้มลูเพิ่มเติม 

โดยดทูี่เมน ูช่วยเหลือ (Help) ในเบรำวเ์ซอร ์ – โปรดทรำบดว้ยว่ำเว็บเบรำวเ์ซอรส่์วนใหญ่จะยอมรบัคกุกีโ้ดยอตัโนมตัิ 

ดงันัน้ หำกท่ำนไม่ประสงคท์ี่จะใหใ้ชค้กุกี ้ท่ำนอำจจะตอ้งคอยสกดักัน้หรือลบคกุกีท้ิง้อยู่เสมอ และหำกตอ้งกำรทรำบ

ขอ้มลูเก่ียวกบักำรใชค้กุกีใ้นเบรำวเ์ซอรข์องอปุกรณอ์ื่น ๆ ยกตวัอย่ำงเช่น Smart Phone, Tablet รำยละเอียดเก่ียวกบั

วิธีกำรปฏิเสธ หรือกำรลบทิง้คุกกีด้งักล่ำว โปรดศึกษำคู่มือกำรใชง้ำนอุปกรณข์องท่ำน อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนควรทรำบ

ว่ำถึงแม้ท่ำนจะปฏิเสธกำรใช้คุกกี ้ท่ำนก็ยังคงสำมำรถที่จะเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบริษัทฯ ได ้แต่กำรท ำงำน

บำงอย่ำงบนเว็บไซตอ์ำจไม่ถกูตอ้งหรือไม่ดีเท่ำที่ควร      
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11. 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 เขตหลกัสี่  
   กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศพัท:์  0 2998-5000   

• ส ำนกังำนสำขำ: 35 ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ต ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
   21150 โทรศพัท:์  0-3868-2611-4 

• อีเมล: pdpacommittee@egco.com 
 

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

พนัธมิตรทำงธุรกิจ หมำยควำมรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ  

• พันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น บรษิัทคู่คำ้ (เช่น ผูจ้  ำหน่ำยเชือ้เพลิงรำยย่อย ผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ ผูใ้หเ้ช่ำที่ดิน) ธนำคำร
หรือสถำบนัทำงกำรเงิน (รวมถึงธนำคำรหรือสถำบนัทำงกำรเงินกลุ่มเจำ้หนีเ้งินกู ้ ตวัแทนธนำคำรหรือสถำบัน
ทำงกำรเงินกลุ่มเจำ้หนีเ้งินกู ้ธนำคำรหรือสถำบันทำงกำรเงินที่ติดต่อเพื่อกำรลงทุน) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) บริษัทร่วม รวมทั้งกิจกำรร่วมคำ้  (Joint Venture (JV)) 
ตลอดจนบรษิัทอื่นๆ ท่ีมีเครือข่ำยติดต่อกัน 

• ผู้ให้บริการ: เช่น ผูใ้หบ้รกิำรจดัท ำเงินเดือน ที่ปรกึษำ (เช่น ที่ปรกึษำดำ้นบรหิำรทรพัยำกรบคุคล ที่ปรกึษำดำ้น
กำรประเมินคณุภำพงำนตรวจสอบภำยใน (Quality Assessment Review: QAR) ที่ปรกึษำดำ้นกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่ปรึกษำวิชำชีพ (เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่
ปรึกษำดำ้นกำรเงิน ที่ปรึกษำดำ้นกฎหมำย)) ผู้ให้บริกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มและรำยงำนตรวจวดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ผูใ้หบ้ริกำรตรวจสอบรบัรองควำมปลอดภยัของ
ระบบไฟฟ้ำ ผูใ้หบ้ริกำรตรวจสอบรบัรองมำตรฐำน International Organization for Standardization (ISO) ผู้
ใหบ้ริกำรจดัท ำบญัชี ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรช ำระภำษี ผูใ้หบ้ริกำรรบัจดังำน ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรแปลเอกสำรและ
กำรพิมพ ์ล่ำม ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรท่องเที่ยว ผูใ้หบ้รกิำรต่ออำยใุบอนญุำต ผูใ้หบ้รกิำรต่ออำยวุีซ่ำ หน่วยงำนจดั
อบรม ตลอดจนผู้ให้บริกำรซอฟตแ์วร์ผู้ให้บริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผู้ให้บริกำรสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (เช่น System Integrator  )   

• บุคคลอื่นๆ: เช่น บริษัทหลักทรพัยจ์ดักำรกองทุน สถำนพยำบำลที่ใหบ้ริกำรตรวจสุขภำพ  บริษัทประกันชีวิต 
บรษิัทประกนัภยั สำยกำรบิน โรงแรม พนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีขอ้ตกลงใหบ้รกิำรสวสัดิกำรกบับรษิัทฯ 

https://www.investopedia.com/terms/j/jointventure.asp

