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บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทในเครอื (“กลุม่บรษิทั”) ใหค้วำมส ำคญั 

และเคำรพควำมเป็นสว่นตัว และตระหนักถงึกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัใน

ขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และตำมมำตรฐำนสำกล 

 

 กลุ่มบรษัิท จงึไดป้ระกำศนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่

แจง้รำยละเอยีดกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และกำรจัดกำรเพือ่รักษำควำมปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนในฐำนะลูกคำ้ คู่คำ้ คู่สัญญำ ในปัจจุบัน ในอดตี และอำจเป็นลูกคำ้ หรอืคู่คำ้ในอนำคต พนักงำนบคุคลำกร 

เจำ้หนำ้ที ่ผูแ้ทน ตัวแทน ผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิคุคล กรรมกำร ผูต้ดิต่อ และบคุคลธรรมดำอืน่ทีก่ระท ำ    

ในนำมนติบิคุคล ซึง่เป็นลูกคำ้ หรอืคู่คำ้นติบิคุคลของกลุม่บรษัิท ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และบคุคลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกลุ่มบรษัิท เพือ่ใหท้ำ่นมั่นใจวำ่ขอ้มลูสว่นบคุคลทำ่นทีก่ลุม่บรษัิท ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืโอนขอ้มลู    

สว่นบคุคลของทำ่นไปยังบคุคลภำยนอก และ/หรอืต่ำงประเทศนัน้ ไดรั้บควำมคุม้ครอง และเป็นไปตำมกฎหมำย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

ในกรณีทีท่่ำนเป็นลูกคำ้สมำชกิพที ีแมกซ ์กำรด์ ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในนโยบำยควำม

เป็นสว่นตัว https://www.ptmaxcard.com/PrivacyPolicy 

 

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษัิท ไดก้ ำหนดวธิกีำรตัง้ค่ำควำมเป็นสว่นตัวไว ้ส ำหรับกรณีทีม่กีำรเก็บรวบรวม และใช ้

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นจำกกำรเขำ้ชมเว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท ทัง้นี ้กลุม่บรษัิท จะด ำเนนิมำตรกำรในกำรรักษำ

ควำมปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นตำมมำตรกำรทีเ่หมำะสม 

 

ค าจ ากดัความทีก่ลา่วถงึในนโยบายฉบบันี ้

 

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกับท่ำนซึง่ระบ ุหรอืสำมำรถระบตุัวตนของท่ำนได ้ซึง่กลุ่มบรษัิท 

ไดเ้ก็บรวบรวมไวต้ำมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยฉบบันี้ 

 

“ขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อ่นไหว” หมำยถงึ ขอ้มลูสว่นบคุคลทีพ่ระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 

2562 (“กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) ก ำหนดใหเ้ป็นขอ้มูลที่มีควำมอ่อนไหว ซึง่กลุ่มบรษัิทไดเ้ก็บ 

รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืโอนขอ้มูลสว่นบคุคลทีอ่อ่นไหวไปยังบุคคลภำยนอก และ/หรอืต่ำงประเทศ เมือ่กลุ่ม

บรษัิท ไดรั้บควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกทำ่น ขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อ่นไหว เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัเชือ้ชำต ิเผ่ำพันธุ ์

ควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืง ควำมเชือ่ในลัทธ ิศำสนำหรอืปรัชญำ พฤตกิรรมทำงเพศ ประวัตอิำชญำกรรม ขอ้มลู

สขุภำพ ควำมพกิำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพันธุกรรม ขอ้มลูชวีภำพ หรอืขอ้มลูอืน่ใดซึง่กระทบตอ่เจำ้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลในท ำนองเดยีวกนั เป็นตน้ 
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ขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ลุม่บรษิทั เก็บรวบรวม 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทีก่ลุ่มบรษัิท เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพยีงขอ้มลู    

สว่นบคุคลของทำ่นตำมประเภทตำ่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

 

  (1) ขอ้มูลส่วนตัว เชน่ ชือ่-นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชือ่ หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เลขที่

หนังสอืเดนิทำง เลขทีบ่ัตรประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี ต ำแหน่ง สัญชำต ิอำย ุรวมถงึขอ้มลูทีม่คีวำมออ่นไหวทีป่รำกฏ

ในส ำเนำบัตรประชำชนของทำ่น เชน่ ศำสนำ เชือ้ชำต ิและหมูเ่ลอืด ซึง่กลุ่มบรษัิท ไดรั้บควำมยนิยอมโดยชดั

แจง้จำกทำ่น หรอืมคีวำมจ ำเป็นตำมทีก่ฎหมำยอนุญำตใหด้ ำเนนิกำรได ้

 

  (2) ขอ้มลูเพือ่กำรตดิตอ่ เชน่ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื อเีมลล ์

 

  (3) ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เชน่ หมำยเลขบญัชธีนำคำร ขอ้มลูธรุกรรม หมำยเลขบตัรเครดติ 

 

  (4) ขอ้มูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศ และเว็บไซต์ของ          

กลุม่บรษัิท กำรบนัทกึภำพจำกกลอ้งวงจรปิด กำรบนัทกึเสยีงสนทนำ 

 

ในกรณีทีท่ำ่นเป็นผูเ้ยำวท์ีม่อีำยตุ ่ำกวำ่ 10 ปี หรอืเป็นคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนไรค้วำมสำมำรถ

แลว้เชน่นี้ กลุ่มบรษัิท ขอใหผู้ใ้ชอ้ ำนำจปกครอง หรอืผูอ้นุบำลตำมกฎหมำยของท่ำนเป็นผูด้ ำเนนิกำร ในนำม    

ของท่ำน และใหค้วำมยนิยอมแก่กลุ่มบรษัิท ในกำรด ำเนนิกำรใดๆ อนึ่ง หำกกลุ่มบรษัิท พบว่ำไดม้กีำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยท่ำน โดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมตำมกฎหมำยจำกผูใ้ชอ้ ำนำจปกครอง หรือผู ้

อนุบำลตำมเงือ่นไขดังกลำ่ว กลุม่บรษัิท ขอปฏเิสธกำรด ำเนนิกำรใดๆ ตำมค ำขอของทำ่น และจะด ำเนนิกำร ลบ

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในทันท ีเวน้แตก่ำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้จะสำมำรถอำศัยฐำนทำงกฎหมำย

อืน่ทีย่กเวน้กำรขอควำมยนิยอมได ้

 

แหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

กลุ่มบรษัิท อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจำกกำรทีท่่ำนเป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน

แก่กลุ่มบรษัิท ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหข้อ้มูลผ่ำนช่องทำงกำรตดิต่อซือ้ขำยสนิคำ้ หรือบรกิำรระหว่ำงกัน กำร

แลกเปลีย่นนำมบัตร กำรใหข้อ้มลูของท่ำนผ่ำนชอ่งทำงอเิล็กทรอนกิสต์่ำงๆ รวมถงึกำรไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคล

ของทำ่นจำกแหลง่อืน่ เชน่ ตัวแทนขำยสนิคำ้หรอืบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงำนภำครัฐ บรษัิทรว่มทนุของ บรษัิท 

พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ 
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วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

กลุม่บรษัิท ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทำ่นทีก่ลุม่บรษัิท ไดเ้กบ็รวบรวมไว ้เพือ่วตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้

 

  (1) เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรตดิต่อซือ้ขำยสนิคำ้ หรือบรกิำร หรือปฏบิัตติำมสัญญำ หรือเพือ่

พจิำรณำด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนกำรเขำ้ท ำสัญญำ เช่น กำรตดิต่อสือ่สำรเพื่อซือ้ขำยสนิคำ้และ

บรกิำร กำรท ำสัญญำ กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับกำรเรยีกเก็บ หรอืช ำระค่ำสนิคำ้หรอืบรกิำร กำรพจิำรณำคัดเลอืก

เพือ่กำรจัดซือ้จัดจำ้ง กำรจัดสง่หรอืรับสนิคำ้หรอืบรกิำร กำรช ำระค่ำตอบแทน กำรปฏบิัตหินำ้ทีต่ำมต ำแหน่ง         

กำรตรวจสอบและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนตำมสญัญำ เป็นตน้ 

 

  (2) เพือ่ประโยชน์อันชอบดว้ยกฎหมำย เชน่ ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง หรอืคุณภำพสนิคำ้หรอื

บรกิำรตำมมำตรฐำนสำกล กำรสบืสวนสอบสวนหรอืสอบยันขอ้เท็จจรงิ หรอืเพือ่ป้องกนั ควบคุม หรอืสอบสวน

เหตุทุจรติ หรอืเพือ่ป้องกันควำมปลอดภัย กำรตรวจสอบหรอืขอค ำปรกึษำทำงกฎหมำยภำษีอำกรหรอืบัญช ี  

เป็นตน้ 

 

  (3) เพือ่ปฏบิัตติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรด ำเนนิงำนหรอืกำรด ำเนนิธุรกจิ เชน่ กำรน ำสง่

ขอ้มลูใหแ้กห่น่วยงำนรำชกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด กำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ศำลหรอืค ำสัง่ของพนักงำนเจำ้หนำ้ที่

ตำมกฎหมำย กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรขออนุญำตหรอืกำรออกใบอนุญำตตำมกฎหมำย กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีม

ตำมกฎหมำย กำรก่อตัง้หรือใชส้ทิธเิรียกรอ้งตำมกฎหมำยหรือทำงศำล กำรจัดประชมุและจ่ำยค่ำตอบแทน

ตำมทีท่ำ่นมสีทิธไิดรั้บตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เป็นตน้ 

 

 นอกจำกนี้ เมือ่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน กลุ่มบรษัิท อำจจะด ำเนนิกจิกรรมเกีย่วกับกำรสง่เสรมิ กำร

ขำยและกำรตลำด กำรจัดสง่โปรโมชัน่ หรอืสว่นลด หรอืเชญิชวนร่วมกจิกรรม และในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้ง

รอ้งขอส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน หรอืเอกสำรรำชกำรทีใ่ชพ้สิจูนต์ัวบคุคล หรอืเพือ่ยนืยนัตัวบคุคลจำกท่ำน

แลว้เช่นนี้ กลุ่มบรษัิท เขำ้ใจเป็นอย่ำงดีว่ำ กลุ่มบรษัิท ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำนเพือ่ให ้

สำมำรถประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อ่นไหวของทำ่นได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อ่นไหวรวมถงึแตไ่มจ่ ำกัด

เพยีง ขอ้มลูเชือ้ชำต ิศำสนำ หมูเ่ลอืด รวมถงึขอ้มลูทีม่คีวำมออ่นไหวอืน่ใดตำมค ำนยิำมของกฎหมำย 

 

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

 
กลุ่มบรษัิท จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เวน้แต่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน หรือ มคีวำม

จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืรำยงำนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนต่อบคุคลอืน่โดยกฎหมำยใหอ้ ำนำจกระท ำไดโ้ดยไม่

ตอ้งขอควำมยนิยอม หรอืตอ้งด ำเนนิกำรเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

กลุ่มบรษัิท อำจแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำนต่อบรษัิทในเครอืในกลุ่ม หรอืต่อบคุคลภำยนอก เพือ่

ด ำเนนิกำรเกีย่วกับกำรตรวจสอบบัญช ีกำรขอค ำปรกึษำทำงกฎหมำย กำรด ำเนนิคด ีและด ำเนนิกำรอืน่ใดที่

จ ำเป็นตอ่กำรประกอบธรุกจิ ตำมวัตถปุระสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยฉบบันี้ 
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การเก็บรกัษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภยั 

 

กลุ่มบรษัิท จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ไดแ้จง้ไวใ้น

นโยบำยฉบับนี้ โดยจะพจิำรณำระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนใหม้คีวำมเหมำะสม และ

สอดคลอ้งกบัระยะเวลำตำมสญัญำ อำยคุวำมกฎหมำย รวมถงึควำมจ ำเป็นทีต่อ้งเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น

ต่อไปตำมระยะเวลำทีจ่ ำเป็นเพือ่ปฏบิัตติำมกฎหมำย เพือ่ก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรใชส้ทิธิ

เรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 

 

กลุ่มบรษัิท ก ำหนดมำตรกำรในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลใหม้คีวำมเหมำะสม         

ซึง่จะครอบคลุมถงึควำมปลอดภัยในขอ้มูลที่จัดเก็บไวใ้นรูปแบบของเอกสำร ระบบอเิล็กทรอนิกส์ ระบบ

คอมพวิเตอรห์รอืเครือ่งมอืต่ำงๆ โดยด ำเนนิกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพือ่ใหท้่ำนมคีวำมมั่นใจในระบบ

รักษำควำมปลอดภัยในขอ้มลูสว่นบคุคลของ PTG โดยครอบคลุมถงึกำรป้องกนักำรสญูหำย กำรเขำ้ถงึ กำรใช ้

กำรเปลีย่นแปลง กำรแกไ้ข หรอืกำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลโดยมชิอบ หรอืกระท ำกำรโดยปรำศจำกอ ำนำจ

โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 

 กลุ่มบรษัิท ไดจ้ ำกัดกำรเขำ้ถงึ และใชเ้ทคโนโลยใีนกำรรักษำควำมปลอดภัยในขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ทำ่นเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีำรโจมต ีหรอืมใิหม้กีำรเขำ้ถงึระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบอเิล็กทรอนกิสข์องกลุ่มบรษัิท 

โดยไมไ่ดรั้บอนุญำต รวมถงึจะด ำเนนิกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวเมือ่มกีำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนแก่

บุคคลภำยนอกเพือ่ด ำเนนิกำรประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำน หรอืแก่ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลอกี

ดว้ย ดังนั้น จงึขอใหท้่ำนมั่นใจว่ำ กลุ่มบรษัิท จะด ำเนินกำรก ำกับดูแลบุคคลเหล่ำนั้นใหด้ ำเนินกำรอย่ำง

เหมำะสมเพือ่เป็นไปตำมค ำสัง่ 

 

สทิธขิองทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

ภำยใต ้พระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสทิธติำม

กฎหมำยในกำรขอเขำ้ถงึ หรอืขอรับส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ลุม่บรษัิท เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น

บคุคลของทำ่น มสีทิธใินกำรขอโอนยำ้ยขอ้มลูของทำ่นในรปูแบบทีไ่ดจั้ดระเบยีบไวแ้ลว้ และสำมำรถอำ่นไดใ้น

รูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์รวมถงึมสีทิธขิอใหส้ง่ขอ้มลูไปยังบคุคลอืน่ตำมทีท่่ำนมคีวำมประสงค ์(กลุ่มบรษัิท ขอ

สงวนสทิธใินกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย โดยจะก ำหนดคำ่ใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจรงิอยำ่งเหมำะสม) 

 

ท่ำนมสีทิธใินกำรคัดคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้        

มสีทิธขิอใหล้บหรอืท ำลำยหรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนกลำยเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถระบตุัวตนไดด้ว้ย

วิธีกำรใดๆ และมีสทิธิในกำรระงับกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เวน้แต่จะมีขอ้จ ำกัดตำมกฎหมำยที่         

กลุม่บรษัิท ไมอ่ำจด ำเนนิกำรตำมค ำรอ้งขอของทำ่นได ้
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นอกจำกนี้ ในกรณีที่ท่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมในกรณีใดๆ แก่กลุ่มบรษัิท ท่ำนสำมำรถเพกิถอนควำม

ยนิยอมทีใ่หไ้วไ้ดต้ลอดเวลำ เวน้แต่กำรเพกิถอนควำมยนิยอมนัน้จะมขีอ้จ ำกัดตำมกฎหมำย หรอืตำมสัญญำ 

ทัง้นี้ กำรขอถอนควำมยนิยอมของท่ำน จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลทีท่่ำนไดใ้หไ้ว ้

กอ่นหนำ้โดยชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ 

 

กลุ่มบรษัิท จะด ำเนนิกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถในกำรทีจ่ะเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลทีถู่กตอ้ง และ

เป็นปัจจบุนัของทำ่น เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูทีม่คีวำมสมบรูณ์ และไมก่อ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ ทัง้นี ้ทำ่นมสีทิธใินกำร

ขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เมือ่ท่ำนพบว่ำไดม้กีำรแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วน

บคุคลของทำ่น หรอืหำกเห็นวำ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นทีก่ลุม่บรษัิทมอียูนั่น้อำจไมถ่กูตอ้ง 

 

ทัง้นี ้กำรใชส้ทิธขิองทำ่นตำมทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้จะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย ในกำรนี ้กลุม่บรษัิท อำจปฏเิสธ

กำรใชส้ทิธขิองทำ่นขำ้งตน้ไดต้ำมขอ้จ ำกดักำรใชส้ทิธขิองทำ่นในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตำมทีก่ฎหมำย

ก ำหนดไว ้

 

ท่ำนมสีทิธใินกำรรอ้งเรียนต่อเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หำก      

กลุม่บรษัิท มไิดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยในเรือ่งใดๆ 

 

เพื่อยื่นค ำรอ้งขอใชส้ ิทธิของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 

Protection Officer DPO) หรอืผูท้ีม่หีนำ้ทีด่แูลรับผดิชอบขอ้มลูสว่นบคุคล ตำมชอ่งทำงตดิตอ่ทีร่ะบไุวน้โยบำย

ฉบับนี้ กลุ่มบรษัิท จะท ำกำรพจิำรณำและแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยใน 15 วัน นับตัง้แต่วันที ่กลุ่มบรษัิท ไดรั้บ 

ค ำรอ้งขอของท่ำนเป็นตน้ไป ในกรณีที่กลุ่มบรษัิท ปฏเิสธกำรใชส้ทิธขิองท่ำนดังกล่ำว กลุ่มบรษัิท จะแจง้

เหตผุลเกีย่วกบักำรปฏเิสธกำรใชส้ทิธขิองทำ่นไปพรอ้มกนั 

 

คกุกี ้(Cookies) และการใชค้กุกี ้

 

หำกท่ำนเขำ้เยีย่มชมเว็บไซตก์ลุ่มบรษัิทอำจวำงคุกกีไ้วใ้นอปุกรณ์ของท่ำน และเก็บรวบรวมขอ้มลูของ

ทำ่นโดยอตัโนมตั ิคกุกีบ้ำงสว่นมคีวำมจ ำเป็นเพือ่ใหเ้ว็บไซตส์ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม และบำงสว่นเป็น

คุกกีท้ีม่ไีวเ้พือ่อ ำนวยควำมสะดวกแกผู่เ้ขำ้เยีย่มชมเว็บไซต ์ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิในนโยบำย

คกุกีข้องกลุม่บรษัิท [https://www.ptmaxcard.com/cookiepolicy] 

 

 

 

 

 

https://www.ptmaxcard.com/cookiepolicy
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การปรบัปรงุนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

กลุม่บรษัิท อำจทบทวน ปรับปรงุ และเปลีย่นแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีเ้ป็นครัง้ครำว 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบิัต ิขอ้ก ำหนด ระเบยีบ ขอ้บังคับ และกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งได ้ทัง้นี้ หำกมกีำร

ปรับปรงุเปลีย่นแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีแ้ลว้ กลุม่บรษัิท จะเผยแพรน่โยบำยฉบบัปรับปรุง

ลงในเว็บไซต ์และชอ่งทำงอืน่ๆ ของกลุ่มบรษัิทโดยเร็วทีส่ดุ เพือ่ใหท้่ำนไดพ้จิำรณำ และด ำเนนิกำรยอมรับ

ดว้ยวธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิส ์หรอืวธิกีำรอืน่ใด และหำกว่ำท่ำนในฐำนะผูใ้ชง้ำนไดด้ ำเนนิกำรเพือ่ยอมรับนัน้

เรยีบรอ้ยแลว้ ใหถ้อืวำ่นโยบำยทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดังกลำ่วเป็นสว่นหนึง่ของนโยบำยฉบบันีด้ว้ย 

 

 

  ขอแสดงควำมนับถอื 

             กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี

           1 มนีำคม 2564 

 

 

รายละเอยีดการตดิตอ่ 

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน)            

90 อำคำรซดีับเบิล้ย ูทำวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรัชดำภเิษก                 

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรงุเทพฯ 10310                   

โทรศัพท.์ 02-168-3377, 02-168-3388             

อเีมลล ์dpo@pt.co.th              

เว็บไซด.์ www.ptgenergy.co.th 
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