
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

บริษัท พีทีจี  เ อ็นเนอยี จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ  
(“กลุม่บรษิทั”) ใหค้วำมส ำคัญ และเคำรพควำมเป็นสว่นตัวและตระหนักถงึกำรคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล รวมถงึกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
และตำมมำตรฐำนสำกล 

 กลุ่มบริษัท จึงไดป้ระกำศนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้  
โดยมวีัตถุประสงค ์เพือ่แจง้รำยละเอยีดกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และกำรจัดกำรเพือ่รักษำ
ควำมปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะลูกคำ้ คู่คำ้ คู่สัญญำ ในปัจจุบัน ในอดตี 
และอำจเป็นลกูคำ้ หรอืคูค่ำ้ในอนำคต พนักงำนบคุคลำกร เจำ้หนำ้ที ่ผูแ้ทน ตัวแทน ผูม้อี ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิตบิุคคล กรรมกำร ผูต้ดิต่อ และบุคคลธรรมดำอืน่ที่กระท ำในนำมนิตบิุคคล 
ซึง่เป็นลกูคำ้ หรอืคูค่ำ้นติบิคุคลของกลุม่บรษัิท ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และบคุคลตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกลุม่บรษัิทเพือ่ใหท้่ำนมั่นใจวำ่ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ำนทีก่ลุม่บรษัิทไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอก และ/หรือต่ำงประเทศนั้น ไดรั้บ 
ควำมคุม้ครอง และเป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในกรณีทีท่่ำนเป็นลกูคำ้สมำชกิพที ีแมกซ ์กำรด์ ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิ
ในนโยบำยควำมเป็นสว่นตัว https://www.ptmaxcard.com/PrivacyPolicy.php 

นอกจำกนี้ กลุม่บรษัิทไดก้ ำหนดวธิกีำรตัง้คำ่ควำมเป็นสว่นตัวไว ้ส ำหรับกรณีทีม่กีำรเก็บ
รวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกำรเขำ้ชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้  
กลุ่มบริษัทจะด ำเนินมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
ตำมมำตรกำรทีเ่หมำะสม 

ค าจ ากดัความทีก่ลา่วถงึในนโยบายฉบบันี ้

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกับทำ่นซึง่ระบ ุหรอืสำมำรถระบตุัวตนของทำ่นได ้
ซึง่กลุม่บรษัิทไดเ้ก็บรวบรวมไวต้ำมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยฉบับนี้ 

“ขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อ่นไหว” หมำยถงึ ขอ้มลูสว่นบคุคลทีพ่ระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) ก ำหนดใหเ้ป็นขอ้มูลที่ม ี
ควำมอ่อนไหว ซึง่กลุ่มบรษัิทไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่อ่นไหว 
ไปยังบุคคลภำยนอก และ/หรือต่ำงประเทศ เมื่อกลุ่มบรษัิทไดรั้บควำมยนิยอมโดยชัดแจง้ 
จำกท่ำน ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับเชือ้ชำต ิเผ่ำพันธุ์ ควำมคดิเห็น
ทำงกำรเมอืง ควำมเชือ่ในลัทธ ิศำสนำหรือปรัชญำ พฤตกิรรมทำงเพศ ประวัตอิำชญำกรรม  
ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพกิำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชวีภำพ หรือขอ้มูล              
อืน่ใดซึง่กระทบตอ่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในท ำนองเดยีวกัน เป็นตน้ 

“ขอ้มูลสุขภำพ” หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เกี่ยวกับสุขภำพ หรือขอ้มูล        
ทำงกำรแพทย ์ 
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ขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ลุม่บรษิทัเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนทีก่ลุม่บรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัด
เพยีงขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นตำมประเภทตำ่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

  (1) ขอ้มูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชื่อ หมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน เลขทีห่นังสอืเดนิทำง เลขทีบ่ัตรประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี ต ำแหน่ง สัญชำต ิอำย ุรวมถงึ
ขอ้มูลทีม่คีวำมอ่อนไหวทีป่รำกฏในส ำเนำบัตรประชำชนของท่ำน เชน่ ศำสนำ เชือ้ชำต ิและ 
หมู่เลือด ซึง่กลุ่มบริษัทไดรั้บควำมยนิยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำน หรือมีควำมจ ำเป็นตำมที่
กฎหมำยอนุญำตใหด้ ำเนนิกำรได ้

  (2) ขอ้มลูเพือ่กำรตดิตอ่ เชน่ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื 
อเีมล 

  (3) ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เชน่ หมำยเลขบัญชธีนำคำร ขอ้มลูธรุกรรม หมำยเลขบัตร
เครดติ 

  (4) ขอ้มูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศ และ
เว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท กำรบันทกึภำพจำกกลอ้งวงจรปิด กำรบันทกึเสยีงสนทนำ 

  (5) ขอ้มูลสุขภำพ เช่น ขอ้มูล หรือบันทกึที่กี่ยวขอ้งกับประวัตคิวำมเจ็บป่วย    
กำรตรวจรำ่งกำย ผลทำงหอ้งปฏบิัตกิำร ผลทำงรังสวีทิยำ และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภำพ 

  (6) ขอ้มูลสุขภำพของสมำชกิผูใ้ชบ้รกิำรทีถู่กบันทกึโดยแพทย ์เภสัชกร หรือ
ผูใ้หค้ ำปรกึษำผ่ำนทำงแอพพลเิคชัน ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพียง เวชระเบยีน ขอ้มูลเกีย่วกับ    
กำรซักประวัต ิขอ้มลูกำรตรวจรักษำ น ้ำหนัก สว่นสงู อำกำรเจ็บป่วย โรคประจ ำตัว ยำประจ ำตัว 
อำกำรแพย้ำ ประวัตผิ่ำตัด ควำมดันโลหติ ชพีจร อุณหภูม ิค่ำสำยตำ ค ำแนะน ำเพิม่เตมิจำก
แพทย ์ยำทีแ่พทยจ์่ำยให ้เป็นตน้ และขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภำพของสมำชกิผูใ้ชบ้รกิำร
ทัง้หมด  

ในกรณีที่ท่ำนเป็นผูเ้ยำวท์ี่มอีำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี หรือเป็นคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ หรือ 
คนไรค้วำมสำมำรถแลว้เชน่นี้ กลุม่บรษัิทขอใหผู้ใ้ชอ้ ำนำจปกครอง หรอืผูอ้นุบำลตำมกฎหมำย
ของท่ำนเป็นผูด้ ำเนนิกำรในนำมของท่ำน และใหค้วำมยนิยอมแกก่ลุม่บรษัิท ในกำรด ำเนนิกำร
ใดๆ อนึ่ง หำกกลุ่มบรษัิทพบว่ำไดม้กีำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยท่ำน โดยไม่ไดรั้บ
ควำมยินยอมตำมกฎหมำยจำกผูใ้ชอ้ ำนำจปกครอง หรือผูอ้นุบำลตำมเงื่อนไขดังกล่ำว  
กลุ่มบริษัทขอปฏเิสธกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมค ำขอของท่ำน และจะด ำเนินกำรลบขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของท่ำนในทันที เวน้แต่กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจะสำมำรถอำศัยฐำน 
ทำงกฎหมำยอืน่ทีย่กเวน้กำรขอควำมยนิยอมได ้

นอกจำกนี้  กลุ่มบริษัทยังได เ้ ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มี                          
ควำมอ่อนไหวของท่ำน ไดแ้ก่ ขอ้มูลกำรจดจ ำใบหนำ้ (Face Recognition) และลำยนิ้วมือ               
ซึง่กลุ่มบรษัิทฯ ไดรั้บควำมยนิยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำน หรือมีควำมจ ำเป็นตำมที่กฎหมำย
อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรได ้
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แหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคล 

กลุ่มบริษัท อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกำรที่ท่ำนเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
สว่นบคุคลของทำ่นแกก่ลุม่บรษัิท ไมว่ำ่จะเป็นกำรใหข้อ้มลูผำ่นชอ่งทำงกำรตดิตอ่ซือ้ขำยสนิคำ้ 
หรือบริกำรระหว่ำงกัน กำรแลกเปลี่ยนนำมบัตร กำรใหข้อ้มูลของท่ำนผ่ำนช่องทำง
อเิล็กทรอนกิสต์ำ่งๆ รวมถงึกำรไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจำกแหล่งอืน่ เชน่ ตัวแทนขำย
สนิคำ้ หรอืบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงำนภำครัฐ บรษัิทในกลุม่ในเครอืของกลุม่บรษัิท เป็นตน้ 

นอกจำกนี้  กลุ่มบริษัทยังได เ้ ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มี                        
ควำมอ่อนไหวของท่ำน ไดแ้ก่ ขอ้มูลกำรจดจ ำใบหนำ้ (Face Recognition) และลำยนิ้วมือ                
ซึง่กลุม่บรษัิทไดรั้บควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน หรอืมคีวำมจ ำเป็นตำมทีก่ฎหมำยอนุญำต
ใหด้ ำเนนิกำรได ้
 

วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 กลุ่มบริษัท ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ำนที่กลุ่มบริษัทได เ้ก็บรวบรวมไว  ้ 

เพือ่วตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี้ 

 
  (1) เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรตดิต่อซื้อขำยสนิคำ้ หรือบริกำร หรือปฏบิัตติำม
สัญญำ หรือเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนกำรเขำ้ท ำสัญญำ เช่น  
กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อซื้อขำยสินคำ้และบริกำร, กำรท ำสัญญำ, กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
กำรเรียกเก็บ หรือช ำระค่ำสนิคำ้หรือบริกำร, กำรพิจำรณำคัดเลือกเพื่อกำรจัดซื้อจัดจำ้ง,  
กำรจัดส่งหรือรับสนิคำ้หรือบริกำร, กำรช ำระค่ำตอบแทน, กำรปฏบิัตหินำ้ที่ตำมต ำแหน่ง,  
กำรตรวจสอบและตดิตำมกำรปฏบิัตงิำนตำมสญัญำ เป็นตน้ 
  (2) เพื่อประโยชน์อันชอบดว้ยกฎหมำย เช่น ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง หรือ
คณุภำพสนิคำ้หรอืบรกิำรตำมมำตรฐำนสำกล, กำรสบืสวนสอบสวนหรอืสอบยันขอ้เท็จจรงิ หรอื
เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือสอบสวนเหตุทุจรติ หรือเพื่อป้องกันควำมปลอดภัย, กำรตรวจสอบ 
หรอืขอค ำปรกึษำทำงกฎหมำยภำษีอำกรหรอืบัญช ีเป็นตน้ 
  (3) เพือ่ปฏบิัตติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรด ำเนินงำนหรอืกำรด ำเนินธุรกจิ 
เชน่ กำรน ำสง่ขอ้มูลใหแ้กห่น่วยงำนรำชกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด, กำรปฏบิัตติำมค ำสั่งศำล
หรือค ำสั่งของพนักงำนเจำ้หนำ้ที่ตำมกฎหมำย, กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำตหรือ 
กำรออกใบอนุญำตตำมกฎหมำย, กำรช ำระค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำย, กำรก่อตัง้หรอืใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตำมกฎหมำยหรอืทำงศำล, กำรจัดประชมุและจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมทีท่่ำนมสีทิธไิดรั้บ
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เป็นตน้ 
  (4) เพือ่วเิครำะหก์ำรใชส้นิคำ้หรอืบรกิำรของสมำชกิ เพือ่จัดท ำโปรโมชั่น หรอื
สว่นลดในสนิคำ้หรอืบรกิำรใหต้รงใจ 

 นอกจำกนี้ เมือ่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน กลุม่บริษัทอำจจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูล
สว่นบุคคลของท่ำนเพือ่วัตถุประสงคท์ำงกำรตลำด และเพือ่ใหท้่ำนไดรั้บประโยชน์จำกกำรสง่
ขอ้มลูขำ่วสำร กำรโฆษณำ กำรจัดท ำแคมเปญ ด ำเนนิกจิกรรมเกีย่วกับกำรสง่เสรมิกำรขำยและ
กำรตลำด กำรจัดส่งโปรโมชั่น สทิธปิระโยชน์ หรือส่วนลด หรือเชญิชวนร่วมกจิกรรม รวมถงึ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูใดๆ ของทำ่น ใหแ้ก ่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกัด (มหำชน) 
บรษัิท แมกซ ์โซลูชัน เซอร์วสิ จ ำกัด รวมถงึบรษัิทในเครือ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทุน คู่คำ้ 
พันธมติรและผูใ้หบ้รกิำรของบรษัิทดังกลำ่ว เพือ่วตัถปุระสงคท์ำงกำรตลำด กำรน ำเสนอขำ่วสำร 
รำยกำรส่งเสริมกำรขำย กำรจัดสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น กำรจัดท ำแคมเปญต่ำงๆ                     
กำรน ำเสนอขำยผลติภัณฑ ์และ กำรวเิครำะหก์ำรใชส้นิคำ้หรอืบรกิำรของสมำชกิ และในกรณีที ่
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มคีวำมจ ำเป็นตอ้งรอ้งขอส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอืเอกสำรรำชกำรทีใ่ชพ้สิจูนต์ัวบคุคล 
หรอืเพือ่ยนืยันตัวบคุคลจำกทำ่นแลว้เชน่นี้ กลุม่บรษัิทเขำ้ใจเป็นอยำ่งดวีำ่กลุม่บรษัิทตอ้งไดรั้บ
ควำมยนิยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำนเพื่อใหส้ำมำรถประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีอ่่อนไหวของ
ท่ำนได ้ทั ้งนี้ ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ขอ้มูลเชื้อชำต ิศำสนำ                  
หมูเ่ลอืด รวมถงึขอ้มลูทีม่คีวำมออ่นไหวอืน่ใดตำมค ำนยิำมของกฎหมำย 

เมือ่กลุ่มบรษัิทไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำนโดยชัดแจง้จำกท่ำนแลว้ กลุ่มบรษัิทจะเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหวของท่ำน ไดแ้ก่ ขอ้มูลกำรจดจ ำ
ใบหนำ้ และลำยนิว้มอืเพือ่น ำไปใชใ้นวัตถุประสงค ์เพือ่ควำมปลอดภัยของบคุคลและทรัพยส์นิ 
รวมถงึกำรบันทกึเวลำปฏบิัตงิำน เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

กลุ่มบรษัิท จะไม่เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำน เวน้แต่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน 
หรอืมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืรำยงำนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตอ่บคุคลอืน่โดยกฎหมำย
ใหอ้ ำนำจกระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอม หรือตอ้งด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำม                      
ทีก่ฎหมำยก ำหนด  

 เมื่อไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน บรษัิทอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลใดๆ  
ของท่ำนใหแ้กบ่รษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกัด (มหำชน)  บรษัิท แมกซ ์โซลูชัน เซอรว์สิ จ ำกัด 
รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน คู่คำ้ พันธมติร และผูใ้หบ้ริกำรของบรษัิท
ดังกล่ำว เพือ่วัตถุประสงคท์ำงกำรตลำด กำรน ำเสนอขำ่วสำร รำยกำรสง่เสรมิกำรขำย กำรจัด
สทิธิประโยชน์และโปรโมชั่น กำรจัดท ำแคมเปญต่ำงๆ กำรน ำเสนอขำยผลิตภัณฑ์ และ                    
กำรวเิครำะหก์ำรใชส้นิคำ้หรอืบรกิำรของสมำชกิ 

กลุ่มบริษัท อำจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบริษัทในเครือในกลุ่ม หรือ 
ตอ่บคุคลภำยนอก เพือ่ด ำเนนิกำรเกีย่วกับกำรตรวจสอบบัญช,ี กำรขอค ำปรกึษำทำงกฎหมำย,    
กำรด ำเนนิคด ีและด ำเนนิกำรอืน่ใดทีจ่ ำเป็นตอ่กำรประกอบธุรกจิ ตำมวัตถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไว ้
ในนโยบำยฉบับนี ้

การเก็บรกัษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภยั 

กลุ่มบรษัิทจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยฉบับนี้ โดยจะพจิำรณำระยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนใหม้คีวำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกับระยะเวลำตำมสัญญำ, อำยุควำมตำมกฎหมำย 
รวมถงึควำมจ ำเป็นที ่ตอ้งเก็บขอ้มูลส ่วนบุคคลของท่ำนต่อไปตำมระยะเวลำที ่จ ำเป็น                   
ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อก่อตัง้สทิธเิรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรใชส้ทิธิ
เร ียกรอ้งตำมกฎหมำย ทัง้นี ้ บรษัิทจะเก็บไวเ้ป็นเวลำไม่เกนิ 10 ปี ภำยหลังจำกวันที่
ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงท่ำนกับกลุ่มบรษัิทสิน้สุดลง หรือนับแต่กำรตดิต่อครัง้สุดทำ้ยกับกลุ่ม
บรษัิท  

กลุ่มบรษัิท ก ำหนดมำตรกำรในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลใหม้ี
ควำมเหมำะสม ซึง่จะครอบคลมุถงึควำมปลอดภัยในขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นรูปแบบของเอกสำร,  
ระบบอิเ ล็กทรอนิกส์, ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่ำงๆ โดยด ำเนินกำรเป็นไป 
ตำมมำตรฐำนสำกล เพือ่ใหท้่ำนมคีวำมมั่นใจในระบบรักษำควำมปลอดภัยในขอ้มูลสว่นบคุคล
ของกลุม่บรษัิท โดยครอบคลมุถงึกำรป้องกันกำรสญูหำย, กำรเขำ้ถงึ, กำรใช,้ กำรเปลีย่นแปลง 
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กำรแกไ้ข หรอืกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมชิอบ หรอืกระท ำกำรโดยปรำศจำกอ ำนำจโดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

 กลุ่มบรษัิท ไดจ้ ำกัดกำรเขำ้ถงึ และใชเ้ทคโนโลยใีนกำรรักษำควำมปลอดภัยในขอ้มลู
สว่นบคุคลของทำ่นเพือ่ป้องกันมใิหม้กีำรโจมต ีหรอืมใิหม้กีำรเขำ้ถงึระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบ
อเิล็กทรอนกิสข์องกลุม่บรษัิท โดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมถงึจะด ำเนนิกำรตำมแนวทำงดังกลำ่ว 
เมือ่มกีำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนแก่บคุคลภำยนอกเพือ่ด ำเนนิกำรประมวลผลขอ้มูล
สว่นบคุคลของท่ำน หรอืแกผู่ป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอกีดว้ย ดังนัน้ จงึขอใหท้่ำนมั่นใจว่ำ 
กลุ่มบรษัิทจะด ำเนนิกำรก ำกับดูแลบุคคลเหล่ำนัน้ใหด้ ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตำมค ำสัง่ 

สทิธขิองทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ภำยใตพ้ระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลสว่นบคุคล  
มสีทิธติำมกฎหมำยในกำรขอเขำ้ถงึ หรอืขอรับส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ลุม่บรษัิทเก็บรวบรวม  
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำน, มสีทิธใินกำรขอโอนยำ้ยขอ้มูลของท่ำนในรูปแบบ 
ทีไ่ดจั้ดระเบยีบไวแ้ลว้ และสำมำรถอำ่นไดใ้นรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์รวมถงึมสีทิธขิอใหส้ง่ขอ้มลู
ไปยังบุคคลอืน่ตำมทีท่่ำนมคีวำมประสงค ์(กลุ่มบรษัิทขอสงวนสทิธใินกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำย 
โดยจะก ำหนดคำ่ใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจรงิอยำ่งเหมำะสม) 

ทำ่นมสีทิธใินกำรคัดคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลกรณีทีก่ฎหมำย
ก ำหนดไว ้มีสทิธขิอใหล้บหรือท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนกลำยเป็นขอ้มูล 
ทีไ่มส่ำมำรถระบตุัวตนไดด้ว้ยวธิกีำรใดๆ และมสีทิธใินกำรระงับกำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน  
เวน้แตจ่ะมขีอ้จ ำกัดตำมกฎหมำยทีก่ลุม่บรษัิทไมอ่ำจด ำเนนิกำรตำมค ำรอ้งขอของทำ่นได ้

 นอกจำกนี้ ในกรณีที่ท่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมในกรณีใดๆ แก่กลุ่มบรษัิทท่ำนสำมำรถ 
เพกิถอนควำมยนิยอมทีใ่หไ้วไ้ดต้ลอดเวลำ เวน้แต่กำรเพกิถอนควำมยนิยอมนัน้จะมขีอ้จ ำกัด
ตำมกฎหมำย หรือตำมสัญญำ ทัง้นี้ กำรขอถอนควำมยนิยอมของท่ำน จะไม่ส่งผลกระทบ 
ตอ่กำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่ำ่นไดใ้หไ้วก้อ่นหนำ้โดยชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ 

 กลุม่บรษัิท จะด ำเนนิกำรอยำ่งเต็มควำมสำมำรถในกำรทีจ่ะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ทีถู่กตอ้ง และเป็นปัจจุบันของท่ำน เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มูลทีม่คีวำมสมบรูณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิควำม
เขำ้ใจผดิ ทัง้นี ้ทำ่นมสีทิธใินกำรขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น เมือ่ทำ่นพบวำ่
ไดม้กีำรแกไ้ข หรือเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือหำกเห็นว่ำขอ้มูลส่วนบุคคล 
ของทำ่นทีก่ลุม่บรษัิทมอียูนั่น้อำจไมถ่กูตอ้ง 

 ทัง้นี้ กำรใชส้ทิธขิองท่ำนตำมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ จะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย ในกำรนี้  
กลุม่บรษัิทอำจปฏเิสธกำรใชส้ทิธขิองท่ำนขำ้งตน้ไดต้ำมขอ้จ ำกัดกำรใชส้ทิธขิองท่ำนในฐำนะ
เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้

 ท่ำนมสีทิธใินกำรรอ้งเรยีนต่อเจำ้หนำ้ที่ผูม้อี ำนำจตำม พระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคล หำกกลุม่บรษัิทมไิดป้ฏบิัตติำมกฎหมำยในเรือ่งใดๆ 

 เพื่อยื่นค ำรอ้งขอใชส้ ิทธิของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบุคคล (Data Protection Officer DPO) หรือผูท้ีม่หีนำ้ทีดู่แลรับผดิชอบขอ้มูลสว่นบุคคล  
ตำมช่องทำงติดต่อที่ระบุไวน้โยบำยฉบับนี้  กลุ่มบริษัทจะท ำกำรพิจำรณำและแจง้ผล 
กำรพจิำรณำภำยใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัทีก่ลุม่บรษัิทไดรั้บค ำรอ้งขอของทำ่นเป็นตน้ไป                       
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ในกรณีที่กลุ่มบรษัิทปฏเิสธกำรใชส้ทิธขิองท่ำนดังกล่ำว กลุ่มบรษัิทจะแจง้เหตุผลเกีย่วกับ               
กำรปฏเิสธกำรใชส้ทิธขิองทำ่นไปพรอ้มกัน 

คกุกี ้(Cookies) และการใชค้กุกี ้

 หำกทำ่นเขำ้เยีย่มชมเว็บไซต ์กลุม่บรษัิทอำจวำงคกุกีไ้วใ้นอปุกรณ์ของทำ่น และเก็บ
รวบรวมขอ้มลูของทำ่น โดยอตัโนมัต ิคกุกีบ้ำงสว่นมคีวำมจ ำเป็นเพือ่ใหเ้ว็บไซตส์ำมำรถท ำงำน
ไดอ้ยำ่งเหมำะสม และบำงสว่นเป็นคกุกีท้ีม่ไีวเ้พือ่อ ำนวยควำมสะดวกแกผู่เ้ขำ้เยีย่มชมเว็บไซต ์
ทัง้นี ้ทำ่นสำมำรถศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิในนโยบำยคกุกีข้องกลุม่บรษัิท
[https://www.ptmaxcard.com/cookiepolicy] 

การปรบัปรงุนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

กลุ่มบรษัิท อำจทบทวน ปรับปรุง และเปลีย่นแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ฉบับนี้เป็นครัง้ครำว หรืออย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบิัต ิขอ้ก ำหนด 
ระเบยีบ ขอ้บังคับ และกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้งได ้ทัง้นี้ หำกมกีำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงนโยบำย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนีแ้ลว้ กลุม่บรษัิท จะเผยแพรน่โยบำยฉบับปรับปรุงลงในเว็บไซต์
และชอ่งทำงอืน่ๆ ของกลุ่มบรษัิทโดยเร็วทีส่ดุ เพือ่ใหท้่ำนไดพ้จิำรณำ และด ำเนนิกำรยอมรับ 
ดว้ยวธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิส ์หรอื วธิกีำรอืน่ใด และหำกวำ่ท่ำนในฐำนะผูใ้ชง้ำนไดด้ ำเนนิกำร 
เพือ่ยอมรับนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหถ้อืวำ่นโยบำยทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดังกลำ่วเป็นสว่นหนึง่ของนโยบำย
ฉบับนีด้ว้ย 

 

        ขอแสดงควำมนับถอื 

           กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกัด (มหำชน) 

           01 มนีำคม 2564 

 

 

 

 

 

 
รายละเอยีดการตดิตอ่ 
บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกัด (มหำชน)      
90 อำคำรซดีับเบิล้ย ูทำวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรัชดำภเิษก                 
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรงุเทพฯ 10310                  
โทรศัพท.์ 02-168-3377, 02-168-3388    
อเีมล dpo@pt.co.th        
เว็บไซด.์ www.ptgenergy.co.th 


