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บริษัท พีทีจี  เ อ็นเนอยี จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ  
(“กลุม่บรษิทั”) ใหค้วามส าคัญ และเคารพความเป็นสว่นตัวและตระหนักถงึการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล รวมถงึการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และตามมาตรฐานสากล 

 กลุ่มบริษัท จึงไดป้ระกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้  
โดยมวีัตถุประสงค ์เพือ่แจง้รายละเอยีดการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และการจัดการเพือ่รักษา
ความปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกคา้ คู่คา้ คู่สัญญา ในปัจจุบัน ในอดตี 
และอาจเป็นลกูคา้ หรอืคูค่า้ในอนาคต พนักงานบคุคลากร เจา้หนา้ที ่ผูแ้ทน ตัวแทน ผูม้อี านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคล กรรมการ ผูต้ดิต่อ และบุคคลธรรมดาอืน่ที่กระท าในนามนิตบิุคคล 
ซึง่เป็นลกูคา้ หรอืคูค่า้นติบิคุคลของกลุม่บรษัิท ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และบคุคลตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกลุม่บรษัิทเพือ่ใหท้่านมั่นใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลท่านทีก่ลุม่บรษัิทไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และ/หรือต่างประเทศนั้น ไดรั้บ 
ความคุม้ครอง และเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในกรณีทีท่่านเป็นลกูคา้สมาชกิพที ีแมกซ ์การด์ ท่านสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิ
ในนโยบายความเป็นสว่นตัว https://www.ptmaxcard.com/PrivacyPolicy.php 

นอกจากนี้ กลุม่บรษัิทไดก้ าหนดวธิกีารตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวไว ้ส าหรับกรณีทีม่กีารเก็บ
รวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการเขา้ชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท  ทั้งนี้  
กลุ่มบริษัทจะด าเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ตามมาตรการทีเ่หมาะสม 

 

ค าจ ากดัความทีก่ลา่วถงึในนโยบายฉบบันี ้

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ ขอ้มลูเกีย่วกับทา่นซึง่ระบ ุหรอืสามารถระบตุัวตนของทา่นได ้
ซึง่กลุม่บรษัิทไดเ้ก็บรวบรวมไวต้ามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบับนี้ 

“ขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อ่นไหว” หมายถงึ ขอ้มลูสว่นบคุคลทีพ่ระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) ก าหนดใหเ้ป็นขอ้มูลที่ม ี
ความอ่อนไหว ซึง่กลุ่มบรษัิทไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่อ่นไหว 
ไปยังบุคคลภายนอก และ/หรือต่างประเทศ เมื่อกลุ่มบรษัิทไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้ 
จากท่าน ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับเชือ้ชาต ิเผ่าพันธุ์ ความคดิเห็น
ทางการเมอืง ความเชือ่ในลัทธ ิศาสนาหรือปรัชญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวัตอิาชญากรรม  
ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพันธกุรรม ขอ้มลูชวีภาพ หรอืขอ้มลูอืน่
ใดซึง่กระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในท านองเดยีวกัน เป็นตน้ 

“ขอ้มูลสุขภาพ” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือขอ้มูล        
ทางการแพทย ์ 
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ขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ลุม่บรษิทัเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีก่ลุม่บรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัด
เพยีงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามประเภทตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

  (1) ขอ้มูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน  เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีบ่ัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี ต าแหน่ง สัญชาต ิอาย ุรวมถงึ
ขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหวทีป่รากฏในส าเนาบัตรประชาชนของท่าน เชน่ ศาสนา เชือ้ชาต ิและ 
หมู่เลือด ซึง่กลุ่มบริษัทไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้จากท่าน หรือมีความจ าเป็นตามที่
กฎหมายอนุญาตใหด้ าเนนิการได ้

  (2) ขอ้มลูเพือ่การตดิตอ่ เชน่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื 
อเีมลล ์

  (3) ขอ้มลูทางการเงนิ เชน่ หมายเลขบัญชธีนาคาร ขอ้มลูธรุกรรม หมายเลขบัตร
เครดติ 

  (4) ขอ้มูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับการใชง้านระบบสารสนเทศ และ
เว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท การบันทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิด การบันทกึเสยีงสนทนา 

  (5) ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ขอ้มูล หรือบันทกึที่กี่ยวขอ้งกับประวัตคิวามเจ็บป่วย    
การตรวจรา่งกาย ผลทางหอ้งปฏบิัตกิาร ผลทางรังสวีทิยา และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพ 

  (6) ขอ้มูลสุขภาพของสมาชกิผูใ้ชบ้รกิารทีถู่กบันทกึโดยแพทย ์เภสัชกร หรือ
ผูใ้หค้ าปรกึษาผ่านทางแอพพลเิคชัน ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียง เวชระเบยีน ขอ้มูลเกีย่วกับ    
การซักประวัต ิขอ้มลูการตรวจรักษา น ้าหนัก สว่นสงู อาการเจ็บป่วย โรคประจ าตัว ยาประจ าตัว 
อาการแพย้า ประวัตผิ่าตัด ความดันโลหติ ชพีจร อุณหภูม ิค่าสายตา ค าแนะน าเพิม่เตมิจาก
แพทย ์ยาทีแ่พทยจ์่ายให ้เป็นตน้ และขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพของสมาชกิผูใ้ชบ้รกิาร
ทัง้หมด  

ในกรณีที่ท่านเป็นผูเ้ยาวท์ี่มอีายุต ่ากว่า 10 ปี หรือเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรือ 
คนไรค้วามสามารถแลว้เชน่นี้ กลุม่บรษัิทขอใหผู้ใ้ชอ้ านาจปกครอง หรอืผูอ้นุบาลตามกฎหมาย
ของท่านเป็นผูด้ าเนนิการในนามของท่าน และใหค้วามยนิยอมแก่กลุม่บรษัิท ในการด าเนนิการ
ใดๆ อนึ่ง หากกลุ่มบรษัิทพบว่าไดม้กีารเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยท่าน โดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมตามกฎหมายจากผูใ้ชอ้ านาจปกครอง หรือผูอ้นุบาลตามเงื่อนไขดังกล่าว  
กลุ่มบริษัทขอปฏเิสธการด าเนินการใดๆ ตามค าขอของท่าน และจะด าเนินการลบขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของท่านในทันที เวน้แต่การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจะสามารถอาศัยฐาน 
ทางกฎหมายอืน่ทีย่กเวน้การขอความยนิยอมได ้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวของท่าน ไดแ้ก่ ขอ้มูลการจดจ าใบหนา้ (Face Recognition) และลายนิว้มอื ซึง่กลุม่
บรษัิทฯ ไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้จากท่าน หรอืมคีวามจ าเป็นตามทีก่ฎหมายอนุญาตให ้
ด าเนนิการได ้
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แหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคล 

กลุ่มบริษัท อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
สว่นบคุคลของทา่นแกก่ลุม่บรษัิท ไมว่า่จะเป็นการใหข้อ้มลูผา่นชอ่งทางการตดิตอ่ซือ้ขายสนิคา้ 
หรือบริการระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนนามบัตร การใหข้อ้มูลของท่านผ่านช่องทาง
อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ รวมถงึการไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจากแหล่งอืน่ เชน่ ตัวแทนขาย
สนิคา้ หรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงานภาครัฐ บรษัิทในกลุม่ในเครอืของกลุม่บรษัิท เป็นตน้ 

วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

กลุ่มบริษัท  ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่านที่กลุ่มบริษัทได เ้ ก็บรวบรวมไว  ้ 
เพือ่วตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี้ 
  (1) เพื่อความจ าเป็นในการตดิต่อซื้อขายสนิคา้ หรือบริการ หรือปฏบิัตติาม
สัญญา หรือเพื่อพิจารณาด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนการเขา้ท าสัญญา เช่น  
การติดต่อสื่อสารเพื่อซื้อขายสินคา้และบริการ, การท าสัญญา, การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การเรียกเก็บ หรือช าระค่าสนิคา้หรือบริการ, การพิจารณาคัดเลือกเพื่อการจัดซื้อจัดจา้ง,  
การจัดส่งหรือรับสนิคา้หรือบริการ, การช าระค่าตอบแทน ,การปฏบิัตหินา้ที่ตามต าแหน่ง,  
การตรวจสอบและตดิตามการปฏบิัตงิานตามสญัญา เป็นตน้ 
  (2) เพื่อประโยชน์อันชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ตรวจสอบความถูกตอ้ง หรือ
คณุภาพสนิคา้หรอืบรกิารตามมาตรฐานสากล, การสบืสวนสอบสวนหรอืสอบยันขอ้เท็จจรงิ หรอื
เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือสอบสวนเหตุทุจรติ หรือเพื่อป้องกันความปลอดภัย, การตรวจสอบ 
หรอืขอค าปรกึษาทางกฎหมายภาษีอากรหรอืบัญช ีเป็นตน้ 
  (3) เพือ่ปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินงานหรอืการด าเนินธุรกจิ 
เชน่ การน าสง่ขอ้มูลใหแ้กห่น่วยงานราชการตามทีก่ฎหมายก าหนด, การปฏบิัตติามค าสั่งศาล
หรือค าสั่งของพนักงานเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย,การด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตหรือ 
การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย, การช าระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย, การก่อตัง้หรอืใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมายหรอืทางศาล, การจัดประชมุและจ่ายคา่ตอบแทนตามทีท่่านมสีทิธไิดรั้บ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 
  (4) เพือ่วเิคราะหก์ารใชส้นิคา้หรอืบรกิารของสมาชกิ เพือ่จัดท าโปรโมชั่น หรอื
สว่นลดในสนิคา้หรอืบรกิารใหต้รงใจ 

 นอกจากนี้ เมือ่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน กลุม่บรษัิทอาจจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูล
สว่นบุคคลของท่านเพือ่วัตถุประสงคท์างการตลาด และเพือ่ใหท้่านไดรั้บประโยชน์จากการสง่
ข ้อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ก า ร โ ฆษณ า  ก า ร จั ด ท า แ ค ม เ ปญ  ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ 
การสง่เสรมิการขายและการตลาด การจัดสง่โปรโมชั่น สทิธปิระโยชน์ หรอืสว่นลด หรอืเชญิ
ชวนร่วมกจิกรรม รวมถงึเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลและขอ้มูลใดๆ ของท่าน ใหแ้ก่ บรษัิท พทีจี ี
เอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) บรษัิท แมกซ ์โซลูชัน เซอรว์สิ จ ากัด รวมถงึบรษัิทในเครอื บรษัิท
ย่อย บรษัิทร่วมทุน คู่คา้ พันธมติรและผูใ้หบ้รกิารของบรษัิทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงคท์าง
การตลาด การน าเสนอขา่วสาร รายการสง่เสรมิการขาย การจัดสทิธปิระโยชนแ์ละโปรโมชัน่ การ
จัดท าแคมเปญตา่งๆ  การน าเสนอขายผลติภัณฑ ์และ การวเิคราะหก์ารใชส้นิคา้หรอืบรกิารของ
สมาชกิ และในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งรอ้งขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสาร
ราชการทีใ่ชพ้สิจูน์ตัวบุคคล หรอืเพือ่ยนืยันตัวบุคคลจากท่านแลว้เชน่นี้ กลุ่มบรษัิทเขา้ใจเป็น
อย่างดวี่ากลุ่มบรษัิทตอ้งไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้จากท่านเพื่อใหส้ามารถประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านได ้ทัง้นี้ ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวรวมถงึแต่ไม่จ ากัด
เพยีง ขอ้มูลเชือ้ชาต ิศาสนา หมู่เลอืด รวมถงึขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหวอืน่ใดตามค านยิามของ
กฎหมาย 
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เมือ่กลุ่มบรษัิทไดรั้บความยนิยอมจากท่านโดยชัดแจง้จากท่านแลว้ กลุ่มบรษัิทจะเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวของท่าน ไดแ้ก่ ขอ้มูลการจดจ า
ใบหนา้ และลายนิว้มอืเพือ่น าไปใชใ้นวัตถุประสงค ์เพือ่ความปลอดภัยของบคุคลและทรัพยส์นิ 
รวมถงึการบันทกึเวลาปฏบิัตงิาน เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

กลุ่มบรษัิท จะไม่เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน 
หรอืมคีวามจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตอ่บคุคลอืน่โดยกฎหมาย
ใหอ้ านาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอม หรือตอ้งด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด  

 เมื่อไดรั้บความยนิยอมจากท่าน บรษัิทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลใดๆ  
ของท่านใหแ้ก่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน)  บรษัิท แมกซ ์โซลูชัน เซอรว์สิ จ ากัด 
รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน คู่คา้ พันธมติร และผูใ้หบ้ริการของบรษัิท
ดังกล่าว เพือ่วัตถุประสงคท์างการตลาด การน าเสนอขา่วสาร รายการสง่เสรมิการขาย การจัด
สทิธปิระโยชน์และโปรโมชั่น การจัดท าแคมเปญต่างๆ การน าเสนอขายผลติภัณฑ์ และการ
วเิคราะหก์ารใชส้นิคา้หรอืบรกิารของสมาชกิ 

กลุ่มบริษัท อาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือในกลุ่ม หรือ 
ตอ่บคุคลภายนอก เพือ่ด าเนนิการเกีย่วกับการตรวจสอบบัญช,ี การขอค าปรกึษาทางกฎหมาย,    
การด าเนนิคด ีและด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นตอ่การประกอบธุรกจิ ตามวัตถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไว ้
ในนโยบายฉบับนี ้

การเก็บรกัษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภยั 

กลุ่มบรษัิทจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบับนี้ โดยจะพจิารณาระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านใหม้คีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกับระยะเวลาตามสัญญา, อายุความตามกฎหมาย 
รวมถงึความจ าเป็นที่ตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็น ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อก่อตัง้สทิธเิรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการใชส้ทิธิ
เรียกรอ้งตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษัิทจะเก็บไวเ้ป็นเวลาไม่เกนิ 10 ปี ภายหลังจากวันที่
ความสัมพันธร์ะหว่างท่านกับกลุ่มบรษัิทสิน้สุดลง หรือนับแต่การตดิต่อครัง้สุดทา้ยกับกลุ่ม
บรษัิท  

กลุ่มบรษัิท ก าหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลใหม้ี
ความเหมาะสม ซึง่จะครอบคลมุถงึความปลอดภัยในขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นรูปแบบของเอกสาร,  
ระบบอิเ ล็กทรอนิกส์, ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่างๆ โดยด าเนินการเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล เพือ่ใหท้่านมคีวามมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในขอ้มูลสว่นบคุคล
ของกลุม่บรษัิท โดยครอบคลมุถงึการป้องกันการสญูหาย, การเขา้ถงึ, การใช,้ การเปลีย่นแปลง
, การแกไ้ข หรอืการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลโดยมชิอบ หรอืกระท าการโดยปราศจากอ านาจ
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 กลุ่มบรษัิท ไดจ้ ากัดการเขา้ถงึ และใชเ้ทคโนโลยใีนการรักษาความปลอดภัยในขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นเพือ่ป้องกันมใิหม้กีารโจมต ีหรอืมใิหม้กีารเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบ
อเิล็กทรอนกิสข์องกลุม่บรษัิท โดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวมถงึจะด าเนนิการตามแนวทางดังกลา่ว 
เมือ่มกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านแก่บคุคลภายนอกเพือ่ด าเนนิการประมวลผลขอ้มูล
สว่นบคุคลของทา่น หรอืแกผู่ป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอกีดว้ย ดังนัน้ จงึขอใหท้า่นมั่นใจวา่  
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กลุ่มบรษัิทจะด าเนนิการก ากับดูแลบุคคลเหล่านัน้ใหด้ าเนินการอย่างเหมาะสมเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ 

สทิธขิองทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ภายใตพ้ระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลสว่นบคุคล  
มสีทิธติามกฎหมายในการขอเขา้ถงึ หรอืขอรับส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ลุม่บรษัิทเก็บรวบรวม  
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน, มสีทิธใินการขอโอนยา้ยขอ้มูลของท่านในรูปแบบ 
ทีไ่ดจั้ดระเบยีบไวแ้ลว้ และสามารถอา่นไดใ้นรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์รวมถงึมสีทิธขิอใหส้ง่ขอ้มลู
ไปยังบุคคลอืน่ตามทีท่่านมคีวามประสงค ์(กลุ่มบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย 
โดยจะก าหนดคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิอยา่งเหมาะสม) 

ทา่นมสีทิธใินการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลกรณีทีก่ฎหมาย
ก าหนดไว ้ มสีทิธขิอใหล้บหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นขอ้มูล 
ทีไ่มส่ามารถระบตุัวตนไดด้ว้ยวธิกีารใดๆ และมสีทิธใินการระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่าน  
เวน้แตจ่ะมขีอ้จ ากัดตามกฎหมายทีก่ลุม่บรษัิทไมอ่าจด าเนนิการตามค ารอ้งขอของทา่นได ้

 นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในกรณีใดๆ แก่กลุ่มบรษัิทท่านสามารถ 
เพกิถอนความยนิยอมทีใ่หไ้วไ้ดต้ลอดเวลา เวน้แต่การเพกิถอนความยนิยอมนัน้จะมขีอ้จ ากัด
ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ทัง้นี้ การขอถอนความยนิยอมของท่าน จะไม่ส่งผลกระทบ 
ตอ่การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นไดใ้หไ้วก้อ่นหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 

 กลุม่บรษัิท จะด าเนนิการอยา่งเต็มความสามารถในการทีจ่ะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ทีถู่กตอ้ง และเป็นปัจจุบันของท่าน เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มูลทีม่คีวามสมบรูณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิ ทัง้นี ้ทา่นมสีทิธใินการขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เมือ่ทา่นพบวา่
ไดม้กีารแกไ้ข หรือเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากเห็นว่าขอ้มูลส่วนบุคคล 
ของทา่นทีก่ลุม่บรษัิทมอียูนั่น้อาจไมถ่กูตอ้ง 

 ทัง้นี้ การใชส้ทิธขิองท่านตามที่ระบุไวข้า้งตน้ จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ในการนี้  
กลุม่บรษัิทอาจปฏเิสธการใชส้ทิธขิองท่านขา้งตน้ไดต้ามขอ้จ ากัดการใชส้ทิธขิองท่านในฐานะ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

 ท่านมสีทิธใินการรอ้งเรยีนต่อเจา้หนา้ที่ผูม้อี านาจตาม พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคล หากกลุม่บรษัิทมไิดป้ฏบิัตติามกฎหมายในเรือ่งใดๆ 

 เพื่อยื่นค ารอ้งขอใชส้ ิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบุคคล (Data Protection Officer DPO) หรือผูท้ี่มหีนา้ทีดู่แลรับผดิชอบขอ้มูลสว่นบุคคล  
ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไวน้โยบายฉบับนี้  กลุ่มบริษัทจะท าการพิจารณาและแจง้ผล 
การพจิารณาภายใน 15 วนั นับตัง้แตว่นัทีก่ลุม่บรษัิทไดรั้บค ารอ้งขอของท่านเป็นตน้ไป ในกรณี
ทีก่ลุ่มบรษัิทปฏเิสธการใชส้ทิธขิองท่านดังกลา่ว กลุ่มบรษัิทจะแจง้เหตผุลเกีย่วกับการปฏเิสธ
การใชส้ทิธขิองทา่นไปพรอ้มกัน 
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คกุกี ้(Cookies) และการใชค้กุกี ้

 หากท่านเขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์กลุ่มบรษัิทอาจวางคุกกีไ้วใ้นอุปกรณ์ของท่าน และเก็บ
รวบรวมขอ้มลูของท่าน โดยอัตโนมัต ิคกุกีบ้างสว่นมคีวามจ าเป็นเพือ่ใหเ้ว็บไซตส์ามารถท างาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และบางสว่นเป็นคกุกีท้ีม่ไีวเ้พือ่อ านวยความสะดวกแกผู่เ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์
ทั้ ง นี้  ท่ า น ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ข ้อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น น โ ย บ า ย คุ ก กี้ ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท 
[https://www.ptmaxcard.com/cookiepolicy] 

 

การปรบัปรงุนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

กลุ่มบรษัิท อาจทบทวน ปรับปรุง และเปลีย่นแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ฉบับนี้เป็นครัง้คราว หรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบิัต ิขอ้ก าหนด 
ระเบยีบ ขอ้บังคับ และกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้ทัง้นี้ หากมกีารปรับปรุงเปลีย่นแปลงนโยบาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนีแ้ลว้ กลุม่บรษัิท จะเผยแพรน่โยบายฉบับปรับปรุงลงในเว็บไซต์
และชอ่งทางอืน่ๆ ของกลุ่มบรษัิทโดยเร็วทีส่ดุ เพือ่ใหท้่านไดพ้จิารณา และด าเนนิการยอมรับ 
ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอื วธิกีารอืน่ใด และหากวา่ท่านในฐานะผูใ้ชง้านไดด้ าเนนิการ 
เพือ่ยอมรับนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหถ้อืวา่นโยบายทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่วเป็นสว่นหนึง่ของนโยบาย
ฉบับนีด้ว้ย 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

           กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี

      13 พฤษภาคม 2565 

 
รายละเอยีดการตดิตอ่ 
บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน)      
90 อาคารซดีับเบิล้ย ูทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรัชดาภเิษก                 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310                  
โทรศัพท.์ 02-168-3377, 02-168-3388    
อเีมลล ์dpo@pt.co.th        
เว็บไซด.์ www.ptgenergy.co.th 

 

 

 


