
 
 

นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “บรษิทั”) ไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี้
ขึ้นเพื่อคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ 
พนักงาน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั เพื่อใหก้ารด าเนินงานทีเ่กี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทัมคีวามมัน่คง ปลอดภยั 
และน่าเชื่อถอื สอดคลอ้งกบับทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  โดยบรษิทัใหค้วามส าคญั
ในความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยจะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลมใิหถู้กน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิกฎหมาย
และรกัษาขอ้มูลดงักล่าวให้ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบรษิัทมคีวามมัน่คง 
ปลอดภยั น่าเชื่อถอื มกีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวัและไดร้บัความไวว้างใจจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  
 
ขอบเขตการใช้บงัคบั  
นโยบายนี้ใหใ้ชก้บั 

1. บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทั 
ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

2. คณะกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานหรอืผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั และลูกจา้งทุกประเภทของบรษิทั ตลอดจน           
คู่คา้ พนัธมติรทางธุรกจิ และ/หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั และ 

3. ทุกกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
 
โครงสร้างการก ากบัดแูล   
บรษิทัใหค้วามส าคญัและมุ่งเน้นใหม้รีะบบการก ากบัดแูลในการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล โดยก าหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร ก าหนดผูร้บัผดิชอบและระบุหน้าทีท่ีช่ดัเจน 
จดัใหม้กีระบวนการในการปฏบิตัติามกฎหมาย การตดิตาม การประเมนิความเสีย่ง การรายงาน และการตรวจสอบผลการ
ปฏบิตังิานในเรื่องดงักล่าว รวมถงึการสื่อสารและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผู้มส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที ่ 
1.1 ก าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและโครงสรา้งการก ากบัดูแลขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.2 ก าหนดให้มีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

กฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลง  



1.3 ก ากับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทด าเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ตดิตามการด าเนินการดงักล่าว  
 

2. คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม มหีน้าที ่ 
2.1 เห็นชอบและให้ขอ้เสนอแนะในการก าหนดนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลและโครงสร้างการก ากบัดูแล

ขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

2.2 ประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตัติามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานผลการปฏบิตังิานและการ
ประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละครัง้ หรอืโดยทนัทเีมื่อเกดิเหตุการณ์ผดิปกติ 
 

3. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มหีน้าที ่
3.1 กลัน่กรองและใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้ก ากบัให้มกีารทบทวนนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และกฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลง  

3.2 ก าหนดมาตรการหรอืแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคล และก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และกฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลง  

3.3 พิจารณาแนวปฏิบัติเมื่อมีการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อให้สามารถจัดการเหตุละเมิดที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลไดท้นัท ี 

3.4 ตดิตามควบคุมใหห้น่วยงานทีดู่แล ปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและรายงาน
ผลใหค้ณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมทราบอย่างน้อยปีละครัง้ หรอืโดยทนัทเีมื่อ
เกดิเหตุการณ์ผดิปกต ิ

3.5 ส่งเสรมิการสร้างการตระหนักรู้ ความเขา้ใจ สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตัิคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บรษิทัใหแ้ก่พนักงาน 
 

4. เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล มหีน้าที ่ 
4.1 ใหค้ าแนะน าพนักงานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทั 
4.2 ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บรษิทั 
4.3 รายงานสถานะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบเป็นรายไตรมาส และจดัท า

ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิัทใหท้นัสมยัและสอดคล้องกบักฎหมายอยู่
เสมอ 

 

 

 



5. พนักงาน มหีน้าที ่
5.1 ปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทั 
5.2 รายงานเหตุการละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคล และการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบตัิคุ้มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทัต่อผูบ้งัคบับญัชา  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทจะเก็บรวบรวม ขอ้มูลส่วนบุคคล เท่าที่จ าเป็นโดยใชว้ธิกีารที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมเพื่อใชใ้นการด าเนิน
ธุรกจิตามขอบวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน้  ทัง้นี้ บรษิทัจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลก่อนหรอืในขณะการเกบ็รวบรวม เวน้แต่เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามกฎหมาย และต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตาม
รายละเอียดที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี้บริษัทต้องด าเนินการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบู รณ์ และไม่
ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
 
การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัจะใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิตามขอบวตัถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมเท่านั ้น บริษัทจะก ากับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นอกเหนือไปจากเพื่อประโยชน์ดงักล่าว  ทัง้นี้ การใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดใ้หข้อ้มูลไวก้่อนหรอืในขณะใชห้รอืเปิดเผย เว้นแต่เป็นการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดเ้กบ็
รวบรวมไว้โดยได้รบัการยกเว้นไม่ต้องได้รบัความยนิยอมตามกฎหมาย ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลไปยงัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัต้องด าเนินการเพื่อป้องกนัมใิหผู้น้ัน้ใชห้รอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ ทัง้นี้ ในการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ บรษิทัจะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีก่ฎหมายก าหนดไวทุ้กประการ 
 
มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
บรษิทัจะจดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมาย เพื่อใหก้ารรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ขอ้มูลส่วนบุคคลมคีวามเหมาะสม ธ ารงไวซ้ึ่งความลบั (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพรอ้ม
ใช้งาน (availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยมชิอบ บรษิทัจดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้  

1. แจ้งมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ ให้แก่คณะกรรมการ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนักงานหรอืผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั และลูกจา้งทุกประเภทของบรษิทัตลอดจนคู่คา้ พนัธมติรทางธุรกิจ 
และ/หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัทราบ รวมถงึสรา้งเสรมิความตระหนักรูด้า้นความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลใหก้บักลุ่มบุคคลดงักล่าวปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดอย่างเครง่ครดั 

2. จดัใหม้วีธิกีารก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึ การใช ้เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ลบ ท าลาย หรอืประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล รวมทัง้การแสดงหรอืยนืยนัตวับุคคลทีไ่ด้รบัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงหรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการ



จดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลู ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัทิางสารสนเทศของบรษิทัอยา่งเคร่งครดั ตลอดจนมกีาร
ทบทวน ประเมนิ ปรบัปรุงวธิกีารดงักล่าวใหม้ปีระสทิธภิาพในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 

3. บรหิารจดัการการเขา้ถงึของผูใ้ชง้าน  (user access management) เพื่อควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลเฉพาะ
ผู้ที่ได้รบัอนุญาตแล้ว และก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities) เพื่อป้องกันการ
เขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู ้การลกัลอบท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืการ
ลกัขโมยอุปกรณ์จดัเกบ็หรอืประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

4. จดัให้มีวิธกีารเพื่อตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวธิกีารและสื่อทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

5. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องมีวิธีการป้องกันมิให้เกิดการ
น าไปใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลต่อไปโดยมชิอบ 

6. ในการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ รวมถงึการน าขอ้มลูส่วนบุคคลไปเกบ็บนฐานขอ้มลูในระบบ
อื่นใดซึง่ผูใ้หบ้รกิารรบัโอนขอ้มูลหรอืบรกิารเกบ็รกัษาขอ้มูลทีอ่ยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางทีเ่กบ็รกัษาขอ้มูล
ตอ้งมมีาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ 

7. ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยันี้เนื่องจากความบกพร่องของบรษิัทและ
ท าใหเ้กดิการละเมดิหรอืการรัว่ไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล  บรษิทัจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบถงึรายละเอยีดของ
เหตุการณ์และแผนเยยีวยาความเสยีหายจากการละเมดิหรอืรัว่ไหลดงักล่าวโดยเรว็  อย่างไรกต็าม บรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากการใช ้การเปิดเผย รวมถงึการประมาทเลนิเล่อของเจา้ของขอ้มูลหรอื
บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

8. เมื่อพ้นระยะเวลาการใช้งานขอ้มูลส่วนบุคคลหรือไม่มคีวามจ าเป็นในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป 
บรษิทัจะลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจดัเกบ็ เวน้แต่ในกรณีทีต่้องเกบ็รกัษาขอ้มูลไวต้ามที่
กฎหมายก าหนด 

 
ทัง้นี้ มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดงักล่าวอาจตอ้งมกีารปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานขัน้ต ่าทีค่ณะกรรมการ
ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด  
 
ความรบัผิดชอบของบุคคล  

ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิัทต้องให้
ความส าคญัและรบัผดิชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามแนวนโยบายนี้อย่างเคร่งครดั โดยมี
หน่วยงานภายในของบรษิทัทีไ่ดร้บัมอบหมายท าหน้าทีต่ดัสนิใจเกีย่วกบัการเกบ็ รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 
ตลอดจนก ากบัดูแลการปฏบิตัติามนโยบายนี้ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล  หากพนักงานละเลย ฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติาม
นโยบายและ/หรอืแนวปฏบิตัขิองบรษิทัจนเป็นเหตุใหเ้กดิการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืเกดิความเสยีหายขึน้ จะถอืว่าผูน้ัน้ปฏบิตัิ
ผดิระเบยีบการบรหิารงานบุคคลของบรษิทัอนัเขา้ขา่ยตอ้งไดร้บัโทษทางวนิัย 

 



ส าหรบับรษิทัในกลุ่มเอ็กโกในต่างประเทศ ให้ปฏิบตัติามนโยบายนี้โดยเคร่งครดัตราบเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบัการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของประเทศทีบ่รษิทันัน้ตัง้อยู่     
 
 
ทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่ 1 มถินุายน 2564 เป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัที ่26 มนีาคม 2564 
 
         
 
 
 
                (นายกุลศิ สมบตัศิริ)ิ 

            ประธานกรรมการ 
           บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 


