
 
 

ประกาศ  

ท่ี ETC  01/2565 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “ETC”) และบริษทัในเครือ บริษทักลุ่ม ETC ตระหนกัถึงความสําคญั

ของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และดาํรงไวซ่ึ้งมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและ

เป็นไปตามมาตรการสากล จึงไดจ้ดัทาํและเผยแพร่นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบบัน้ีให้กบับุคคลทัว่ไปที่เกีย่วขอ้งกบั บริษทัฯ 

ไดร้ับทราบและให้มีผลบงัคบัใชก้บัผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลภายนอก ผูป้ฏิบติังานให้บริษทัฯ ทุกคนถือปฏิบติั และให้ผูบ้ริหารของทุกหน่วยงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนบัสนุน ผลกัดนั และตรวจสอบการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลอย่างเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ให้มีการดาํเนินการอย่างจาํกดั เพียงเท่าที่จาํเป็น และตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านเท่านั้น และให้

เป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และ/หรือแนวปฏิบติัที่ บริษทัฯ กาํหนด 

2. คุณภาพของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บ ให้คาํนึงถึงความถูกตอ้ง เหมาะสม มีมาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคลอย่างเหมาะสม มีการบริการจดัการความเส่ียง รวมถึงการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในดา้นความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใตฐ้านทางกฎหมาย และมีการประมวลผลขอ้มูลตาม

วตัถุประสงคท์ี่กาํหนดเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมไวต่้อบุคคลภายนอก เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  เพื่อประโยชน์เกี่ยวกบัชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยั (Vital Interest) 

(2)  เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาที่มีความผูกพนัระหว่างกนั (Contract) 

(3)  เพื่อการดาํเนินการตามหน้าที่ทีก่ฎหมายกาํหนด หรือตามคาํส่ังศาล ตามคาํส่ังของผูมี้อาํนาจทางกฎหมาย หรือกรณี

อื่นใดที่มีลกัษณะทาํนองเดียวกนั (Official Authority) 

(4)  เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

(5)  เพื่อการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

(6)  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรือการจดัทาํสถิติ (Research or Statistic) 

(7)  เป็นกรณีที่ไดร้ับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Consent) 

4. ให้มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบติัที่เกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านทางเวบ็ไซต์ของ บริษทัฯ 

และดาํเนินการเร่ืองอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาํหนด เช่น มีมาตรการรับรองการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กาํหนดความรับผิดชอบของบุคคล

ซ่ึงทาํหน้าที่ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) มีเจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

(DPO) เป็นตน้ 



 
 

5. บุคคลากรทุกคนของ บริษทัฯ พึงมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ พร้อมที่จะปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเสมือน

เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง 

 นโยบายฉบบัน้ี ยงัมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้กบัทกุภาคส่วนถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึง

การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการในการจดัการและการรักษาความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัสากล บริษทัฯ ใชค้วามพยายามอย่างยิ่งที่จะให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างจาํกดั เท่าที่จาํเป็น ตาม

วตัถุประสงคข์องการใชง้านเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูล และให้มีการประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคท์ี่กาํหนดไว้

เท่านั้น 

1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่ บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล

ไปต่างประเทศ ของกลุ่มบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มลูกคา้ธุรกิจพลงังาน บริหารจดัการกากอุตสาหกรรมและลูกคา้ประเภทอื่น ๆ ซ่ึงครอบคลุมทั้งที่เป็น 

ก) บุคคลธรรมดา ทั้งที่เป็นลูกคา้ของ บริษทัฯ ในปัจจุบนั ในอดีต และอาจเป็นลูกคา้เป้าหมายของ บริษทัฯ ในอนาคต 

ข) พนกังาน บุคลากร เจา้หน้าที่ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล กรรมการผูติ้ดต่อ และบุคคลธรรมดาอื่นที่

กระทาํในนามนิติบุคคลซ่ึงเป็นลูกคา้นิติบุคคลของ บริษทัฯ  

2) กลุ่มคู่คา้ คู่สัญญา ซ่ึงครอบคลุมทั้งที่เป็น 

ก) บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นคู่คา้หรือคู่สัญญาของ บริษทัฯ ในปัจจุบนั ในอดีต และอาจเป็นคู่คา้หรือคู่สัญญาของ บริษทัฯ ในอนาคต 

ข) พนกังาน บุคลากร เจา้หน้าที่ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล กรรมการ ผูติ้ดต่อ และบุคคลธรรมดาอื่นที่

กระทาํในนามนิติบุคคลซ่ึงเป็นคู่คา้หรือคู่สัญญานิติบุคคลของ บริษทัฯ 

3) กลุ่มผูถ้ือหุ้น นกัลงทุน รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกบัการลงทุนใน บริษทัฯ 

4) กลุ่มผูม้าติดต่อ และบุคคลภายนอก ที่เขา้มาในบริเวณรับผิดชอบของ บริษทัฯ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้พื่อ

วตัถุประสงคใ์นการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ 

5) กลุ่ม Stakeholders ดา้น CSR หรือบคุคลใด ๆ ที่ บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไวจ้ากหรือที่เกีย่วขอ้ง หรือเพื่อดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคม หรือเพื่อการอืน่ใด  

6) กลุ่มบุคลากร พนกังาน และผูส้มคัรงาน ซ่ึงครอบคลุมทั้งที่เป็นสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอา้งอิงที่พนกังานหรือผูส้มคัรงานอา้งอิง

ถึง 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ยงับงัคบัใชค้รอบคลุมช่องทางต่าง ๆ ระหว่างเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทัฯ ที่ทาํให้ 

บริษทัฯ ไดร้ับหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อสําหรับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของ บริษทัฯ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เวบ็ไซต์ สายด่วน (Call Center) หรือศูนยบ์ริการลูกคา้ ช่องทางการร้องเรียน หรือให้คาํแนะนาํ ติชม ช่องทางการติดต่อส่ือสารทางออนไลน์ 

แอปพลิเคชัน่สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่กิจกรรมต่าง ๆ สถานที่สาธารณะหรือชุมชนที่ บริษทัฯ ดูแลรับผิดชอบเพื่อสังคม และ/หรือ เพื่อการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง 



 
 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ไดอ้ธิบายถึงประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลที่ บริษทัฯ จดัเก็บไว ้วิธีการ แหลง่ที่มา วตัถุประสงคท์ี่เรา

ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บุคคลที่อาจไดร้ับการเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจาก บริษทัฯ ระยะเวลา

ในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดจนการรักษาความ

ปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสม ดงัน้ี 

 

2. คําจํากัดความที่กล่าวถึงในนโยบายฉบบันี ้

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษทัร่วมของบริษทัฯ และ หมายความ 

รวมถึง ผูก้ระทาํการแทนบริษทัดงักล่าวดว้ย 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึง 

บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไวต้ามที่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี อาทิ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เลขประจาํตวัประชาชน เลขหนงัสือ

เดินทาง เลขบตัรประกนัสังคม เลขใบอนุญาตขบัขี่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี เลขบญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดิต ประวติัการศึกษา ฐานะการเงิน ประวติั

สุขภาพ ประวติัการทาํงาน ประวติัอาชญากรรม ทีอ่ยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดนิ IP Address,Cookie ID, Log File เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ดี ขอ้มูลต่อไปน้ีไม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลสําหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ไดร้ะบุถึงตวับุคคล อาทิ ช่ือบริษทั ทีอ่ยู่ของ

บริษทั เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษทั หมายเลขบริษทัของที่ทาํงาน ที่อยูอ่ีเมล (email address) ที่ใชใ้นการทาํงาน ที่อยู่อีเมล (email address) กลุ่ม

ของบริษทั ขอ้มูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือขอ้มูลแฝงที่ถกูทาํให้ไม่สามารถระบุตวับุคคลไดอ้ีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) 

ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรม เป็นตน้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที ่พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กาํหนดให้เป็นขอ้มูลที่มีความอ่อนไหว ซ่ึง 

บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหวไปต่างประเทศ เม่ือ บริษทัฯ ไดร้ับความยนิยอมตามกฎหมายจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ออ่นไหว เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน เช่น ขอ้มูลการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นตน้ ขอ้มูล

พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ขอ้มูลภาพจาํลองใบหน้า ขอ้มูลจาํลองม่านตา ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง หรือขอ้มูลภาพจาํลองลายน้ิวมือ เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการยืนยนัตวัตน รวมถึงขอ้มูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดยีวกนั ตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตวับุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจา้ของ

ขอ้มูล (Ownership) หรือเป็นผูส้ร้างหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นเอง โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึง “นิติ

บุคคล” (Juridical Person) ที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษทั สมาคม มูลนิธิ หรือองคก์รอื่นใด 

3. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลฉบบัน้ีเป็นครั้ งคราวเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัแนว 



 
 
ปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี บริษทัฯ จะเผยแพร่

นโยบายฉบบัปรับปรุงลงบนเวบ็ไซต์และช่องทางอืน่ ๆ ของ บริษทัฯ ต่อไป 

4. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ราบเท่าที่จาํเป็น ตามสมควร เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้น 

นโยบายฉบบัน้ี โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล จากระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความ

จาํเป็นที่ตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จาํเป็นเพือ่ปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบจากภายในและภายนอก หรือ จากผูถ้ือหุ้น

ใหญ่ เพื่อการประเมิน หรือเพื่อกอ่ตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ จะดูแลรักษาและเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภยัที่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบของเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ บริษทัฯ ใชเ้พื่อรกัษาความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคล และขอให้มัน่ใจในมาตรการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้เปลี่ยนแปลง 

แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทาํโดยปราศจากอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการจาํกดัการเขา้ถึง และใชเ้ทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัมิให้มีการเขา้สู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่ไดร้ับอนุญาต รวมถึงเม่ือมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่ดาํเนินการประมวลผลหรือ

แก่ผูป้ระมวลผลขอ้มูล บริษทัฯ จะดาํเนินการกาํกบัดูแลให้บุคคลนั้นดาํเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคาํส่ัง 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ความยินยอมที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ไวก้บั บริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลบางส่วนบุคคล ยงั 

คงใชไ้ดจ้นกว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอม 

หรือระงบัการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรมใด ๆ โดยส่งคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้ให้ บริษทัฯ 

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ PDPACENTER@e-tech.co.th 

 นอกจากน้ี ภายใต ้พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิเรียกร้องขอตามกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนที่ บริษทัฯ เก็บรวบรวม และขอให้ บริษทัฯ ทาํ 

สําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

• สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลจากส่วนบุคคล (Right to Data Portability) 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ บริษทัฯ มีการจดัระเบียบไวแ้ลว้และ 

สามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งขอ้มูลไปยงับุคคลอืน่ หรือตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองดว้ยเหตุบางประการได ้ 

                  บริษทัฯ อาจเรียกเก็บค่าใชจ่้าย หากการร้องขอหรือการใชสิ้ทธินั้น ซํ้าซ้อนเกินสมควร หรือ บริษทัฯ ตอ้งใชค้วาม 



 
 
พยายามในทางเทคนิคหรือการบริหารจดัการมากเกินสมควร 

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) 

บริษทัฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั และเพื่อให้เป็นขอ้มูลที่มีความ 

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอแกไ้ข เปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่ถกูตอ้ง หรือเพิ่มเติม

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ได ้

• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล (Right to Object) ขอให้ลบหรือทําลาย (Right to Erasure) และ ระงับการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคล (Right to Restriction of Processing) 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมาย 

กาํหนด มีสิทธิขอให้ บริษทัฯ ลบหรือทาํลายหรือทาํขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ให้กลายเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยวิธีการใด ๆ และสิทธิ

ในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ จะมีขอ้จาํกดัทางกฎหมาย 

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้ห้ความยินยอมไว ้

ไดต้ลอดระยะเวลา เวน้แต่การเพิกถอนความยนิยอมจะมีขอ้จาํกดัตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ทั้งน้ี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้ห้ความยินยอมไวก้่อนหน้าโดยชอบดว้ยกฎหมายต่อ บริษทัฯ 

• สิทธิในการได้รับแจ้ง (Right to be Informed) 

กรณีมีความกงัวล หรือมีขอ้สงสัยเกี่ยวกบัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ เจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ ศูนยค์ุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) ของ บริษทัฯ 

ตามรายละเอียดที่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด

ดงักล่าว มีสิทธิยื่นคาํรอ้งต่อเจา้หน้าที่ผูมี้อาํนาจตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ได ้

         ทั้งน้ี บริษทัฯ จะใชค้วามพยายามอย่างเต็มที่ ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่อาํนวยความสะดวกและดาํเนินการตามคาํ

ร้องขอโดยไม่ชกัชา้ เวน้แต่จะปรากฏขอ้เท็จจริงว่า การดาํเนินการตามร้องขอดงักล่าวนั้นเกินสมควร หรือเส่ียงต่อการละเมิดการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูอ้ื่น หรือเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือเป็นการพน้วิสัยในการปฏิบติัตามคาํรอ้งขอดงักล่าว 

6. การติดต่อบริษัทฯ 

หากท่านมีขอ้สงสัยใดเกี่ยวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี หรือประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่  

 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

 อีเมล PDPACENTER@e-tech.co.th 



 
 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทั เอร์ิธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

 เลขที่ 88,88/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตาํบลบา้นธาตุ  

 อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

 โทรศพัท์ 02 0127888 , 036 200 294 

 เวบ็ไซต์ www.etcenvi.com 

7. ข้อปฏิบัติเพิ่ม 

ผูบ้ริหาร พนกังาน บริษทัฯ และบริษทัในเครือ บริษทัในกลุ่มเบตเตอร์ ควรตั้งคาํถามตรวจสอบตวัเองอยู่เสมอ เพื่อให ้

ปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบันโยบาย แนวปฏิบติั คู่มือ และกฎหมาย ว่าการปฏิบติังานนั้น ๆ เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร และ

ตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบันโยบาย รวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัเน้ือหาสาระของกฎ ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบติัประกอบ อนัถอืเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายอยู่เสมอ 

รวมถึงคู่มือต่าง ๆ 

• ทาํความเขา้ใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานและการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลอยู่เสมอ 

• พบเห็นการปฏิบติัที่ไม่สอดคลอ้ง แจง้เบาะแสไดท้ี่ อีเมล : PDPACENTER@e-tech.co.th หรือช่องทางการติดต่อตามที่บริษทัฯ 

ไดก้าํหนดไว ้

8. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือแนวปฏิบติัไดเ้ป็นครั้ งคราว เพื่อให้สอด 

คลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุง เปลีย่นแปลง หรือแกไ้ข บริษทัฯ จะประกาศแจง้ให้ทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 

www.etcenvi.com 


