ประกาศที่ QTC65025
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
อนุมัตโิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานสาคัญในความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า
ลูกค้า ผู้รับจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 บริษัท ฯ จึงได้ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล โดยครอบคลุม วิธีการทีบ่ ริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของ ข้อมูลส่วน
บุคคล เป็นต้น ดังนี้
1. คานิยาม

“บริษัทฯ”

หมายถึง บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) บริษัทย่อยทุกแห่ง และ
บริษัทร่วมทุนที่ถือหุ้นมากกว่า 50%
“ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้อมู ล ของผู้ ถึงแก่กรรม
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทาง
เพศ ประวั ติ อ าชญากรรม ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ ความพิ ก าร ข้ อ มู ล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพั นธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้ อมูล ส่ ว นบุค คลในทานองเดียวกั นตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
“ข้อมูลชีวภาพ”
หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการนาลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคล
ธรรมดามาใช้ทาให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดานั้นที่ไม่
เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลอง
ม่านตา หรือข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ
“บุคคล”
หมายถึง บุคคลธรรมดา
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
(Data Controller:DC)
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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“ผู้ประมวลผลข้อมูล”
(Data Processor:DP)

หมายถึง บุคคลหรือนิ ติบุคคลซึ่ ง ดาเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่ าว
ไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก กรรมการ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้สมัครงาน บริษัทจัดหางาน
ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ อาทิ กิจกรรมด้านการขายและ
การตลาด กิจกรรมด้านการผลิตและทดสอบ กิจกรรมด้านบัญชีและการเงิน กิจกรรมด้านการลงทุน กิจกรรม
ด้านการจ้างเหมา เป็นต้น หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมไว้ได้ตามกฎหมาย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจากแหล่งที่มา ดังนี้
3.1.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล เช่น การกรอกข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลผ่านแบบฟอร์มใน
รูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.1.2 เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น ได้รับจากบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้
ต่อผู้เปิดเผยข้อมูล หรือจากผู้ประมวลผลข้อมูลที่บริษัทฯ มีคาสั่งให้ทาการเก็บรวบรวมแทนหรือใน
นามของบริษัทฯ
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม
3.2.1 ข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
3.2.2 ข้อมูลสาหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีธนาคาร
3.2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูล IP ADDRESS ข้อมูลคุกกี้ (COOKIES)
3.2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม
3.2.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การบันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง
วงจรปิด ลายนิ้วมือ
3.3 หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลไว้ โดยบริษัทฯ
จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็ บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม
3.3.1 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการป้องกัน
เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
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3.3.2 เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3.3.3 เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดาเนินการตามคาขอ
ของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทาสัญญา
3.3.4 เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ใน
การใช้อานาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
3.3.5 เป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูล
3.3.6 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2559 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของ
บริษัทฯ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทาสัญญา การทาธุรกรรมทางการเงิน การดาเนินกิจกรรมบริษัทฯ การติดต่อ
ประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทาฐานข้อมูล
วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดาเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
จัดเก็บ และใช้ข้อมูล ดังกล่ าวตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็นตามวัต ถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล หรือตามที่
กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น
บริษัทฯ จะไม่กระทาการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไม่ว่าในเวลาใด บริษัทฯ จะปฏิบัติการตามหลักการ
และแนวทางดังต่อไปนี้
5.1 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เท่านั้น
5.2 สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุ ค คลตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ใ น ข้ อ 3.3 บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดั ง กล่ า วเฉพาะเพื่ อ
วัตถุป ระสงค์ตามที่ร ะบุ ใน ข้อ 3.3 เท่านั้น และบริษัทฯ จะทาการบันทึกการเปิดเผยข้อมูล ส่ว นบุคคล
ดังกล่าวไว้ในบันทึกเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Record of Processing
Activities - RoPA)
5.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
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5.3.1 ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคลากรของบริษัทฯ
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การงานบางประเภทตามค าสั่ ง และขอบเขตงานที่ ก าหนดโดยบริ ษั ท ฯ โดยในการ
ดาเนินการงานดังกล่าว หากบุ คคลดังกล่าวต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุ คคลซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ งของ
บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กาหนดแล้ว บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทฯ
5.3.2 ในการมอบหมายให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น บริษัทฯ ต้องกาหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการตามคาสั่งและ
เงื่อนไขการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและมาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีและสอดคล้องกับข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทฯ จะเข้าทาสั ญญาประมวลผลข้อมูลส่ว น
บุคคล (Data Processing Agreement) กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีข้อกาหนดที่ชัดเจนใน
การให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จาเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด (ถ้ามี) โดยคานึงถึงอายุความตามกฎหมายสาหรับการ
ดาเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ
โดยคานึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นสาคัญ หลังจากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบ
หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่
บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่
บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีมาตรการดังนี้
- กาหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือ
ยืนยั นตัวบุ คคล ผู้เข้าถึง หรือผู้ ใช้ข้อมูลส่ วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด
- ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่น ผู้ให้บริการต้อ งมีสัญญา หรือมี
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่าตามประกาศฉบับนี้
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- ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งเจ้าของข้อมู ลส่วนบุคคล
ทราบโดยเร็ ว บริ ษัท ฯ จะประเมิน ความเสี่ ย งและจัด ทามาตรการเพื่ อบรรเทาความเสี่ ยงและลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีความ
เสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลยหรือ
เพิกเฉยต่อการออกจากระบบ (Log out) ฐานข้อมูล หรือระบบสื่อสาร สังคมออนไลน์ของบริษัทฯ โดย
การกระทาของเจ้าของข้อมูล หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บริษัทฯ มีการดาเนินการสอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
8.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการขอและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลมีสิทธิในการแจ้งขอถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรมายังบริษัทฯ
8.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิท ธิขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้ได้ ทั้งนี้ โดย
เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
8.3 สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากแหล่งอื่น
ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรง หากบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้อง
แจ้ง) ในกรณีนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสอบถามและขอให้ บริษัทฯ เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
8.4 สิทธิในการขอรับ และขอให้ บริษัทฯ โอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้
โดยอุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถส่งต่อได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
การโอนย้ายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อนี้ หมายถึงกรณีที่ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูก
จัดเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการส่งต่อนั้นสามารถทาได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่าน
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ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่รวมถึงการให้บริษัทฯเป็นผู้นาส่ง หรือจัดส่งข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอื่น
8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ในกรณีต่อไปนี้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบ
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
เนื่องจากเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
แบบตรง
8.6 สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบหรือทาลาย
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/
หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์
(2) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
และบริษัทฯ ไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
(3) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และบริษัทฯ ไม่มี
เหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธคาขอได้ หรือ
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8.7 สิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที โดย
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หรือปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกลบ หรือทาลายได้ แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งขอให้ระงับการใช้
งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แทนการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
นั้น แล้ ว แต่เจ้ าของข้อมูล ส่ว นบุคคลมีความจาเป็นต้องขอให้ เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิ ทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
6|8

(4) เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.8 สิทธิในการขอให้บริษัทฯปรับปรุงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับ บริษัทฯ หรือที่
บริษัทฯได้เก็บรวบรวมไว้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ บริษัทฯ ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
8.9 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า บริษัทฯ และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ มีการดาเนินการใด ๆ ที่ฝ่า
ฝื น หรื อไม่ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติคุ้ มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล พ.ศ. 2562 เจ้า ของข้ อมูล ส่ ว นบุคคล
สามารถแจ้งการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องนั้นมายัง บริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ งได้ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณา
คาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดาเนินการที่เหมาะสมทั้งนี้ภายในไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคา
ขอ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล และ
ดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
9. การใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
- คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์รูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุกกี้ (Cookie) จะถูกสร้างขึ้น
เมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ (Website) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) มีการสร้างคุกกี้ไว้ โดยคุกกี้ (Cookie) จะถูก
บันทึกลงบนบราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งเนื้อหาในคุกกี้จะสามารถเรียก
ออกมาดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น และเนื้อหาดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยัง
เว็บไซต์ (Website) ต้นทางในการเยี่ยมชมแต่ล ะครั้ง ข้อความที่อยู่ในคุกกี้ (Cookie) มักประกอบด้วยข้อมูล
ระบุตัวตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกี้จะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการ
เยี่ยมชมเว็บไซต์และสิ่งที่ถูกเลือกถึงบ่อยโดยเจ้าของข้อมูลและบราวเซอร์ (Browser) ของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูล สามารถพิจ ารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ เพื่อการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูลของท่านได้
- เว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้อาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากเจ้าของข้อมูลได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่นอาจเป็นการอนุญาต
ให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลได้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์อื่น
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เหล่านั้นและไม่มีความรับผิดชอบต่อคาแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ แนะนาให้เจ้าของข้อมูลอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชม
10. การทบทวนนโยบาย
บริษัทฯ อาจทาการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ที่สาคั ญ
ใดๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
11. ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แผนกตรวจสอบภายใน
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 0-2379-3089-92 ต่อ 432
โทรสาร 0-2379-3099
อีเมล Internalaudit@qtc-energy.com
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะติดต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล
สามารถติดต่อได้ที่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทรศัพท์ 02 141 6985 ถึง 99
ที่อยู่
ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
กรรมการผู้จดั การ
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