
 

 
 

แบบค ำขอควำมยินยอมในกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบกำรเข้ำถึงเอกสำรของบริษัท เนช่ันแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ ำกัด (มหำชน) 

ตามท่ีท่านไดใ้ห้ไดมี้การให้ขอ้มูล แก่ บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อเขา้ถึงเอกสารของ
บริษทัฯ ในคร้ังน้ี ท่านยินยอมให้บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไข 
ดงัต่อไปน้ี 
 
1 ข้อมูลท่ีจัดเก็บ 

บริษทัฯ ประสงค์ท่ีจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอนัไดแ้ก่  
ช่ือ-นามสกุล อีเมล 

 
2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บ 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะภายใตว้ตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
2.1 เพื่อใชใ้นการพฒันาระบบและการตลาด เพื่อใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์เสนอให้ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ เพื่อ

เสนอบริการ สินคา้ หรือ การลงทุนต่อท่าน 
2.2 การจดักิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือขอ้เสนอใด ๆ รวมถึงเพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมายการจดัการตอบรับ

การส่ือสารท่ีท่านติดต่อกบับริษทัฯ เช่น เพื่อการตอบค าถาม หรือการจดัการขอ้ร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็น
ต่าง ๆ 

 
3 ระยะเวลำกำรเก็บข้อมลู 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้น
นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีให้เสร็จส้ิน เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาขอ้มูลไวน้านกว่า 
 

4 กำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากท่าน เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใชง้าน 
เปล่ียนแปลงหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ี
ไดม้าตรฐาน ทั้งการประมวลผลขอ้มูล การเก็บขอ้มูล และการโอนถ่ายขอ้มูล 
 

5 กำรเปิดเผยข้อมูล 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องการเก็บขอ้มูล บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับรษิัทในเครือ 
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายงานประจ าปี บนเว็บไซต์ http://www.npsplc.com เช่น บริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ 



 

แพลนท ์5 จ ากดั บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ ากดั หรือ บริษทั อี 85 จ ากดั 
เป็นตน้ 

 
6 สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 

6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคล
ของ ท่านอยูก่บับริษทัฯโดยบริษทัฯ จะด าเนินการลบขอ้มูลดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่
วนัท่ีบริษทัฯ ได้ทราบความประสงค์ของท่าน เวน้เสียแต่ว่าจะมีข้อจ ากัดสิทธิโดยกฎหมายหรือมีสัญญาท่ีให้
ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมท่ีท่านให้ไวก่้อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบั
หรือหลงัจากนั้น) 

6.2 สิทธิในการขอเขา้ถึง ขอรับขอ้มูลหรือส าเนาขอ้มูล ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึง หรือรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเองท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของบริษทัฯ และขอให้บริษทัฯ ท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความยินยอมว่าบริษทัฯ ไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาไดอ้ยา่งไร 

6.3 สิทธิในการคดัคา้น ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ ท่านเม่ือใดก็ได ้ใน
กรณีท่ีกฎหมายให้อ านาจบริษทัฯ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากท่านก่อน 

6.4 สิทธิขอให้แกไ้ขขอ้มูล ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
6.5 สิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือท าให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของได ้โดยบริษทัฯ จะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านหรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของได ้หากท่าน
มีการขอยกเลิกความยินยอม ขอใชสิ้ทธิคดัคา้นตามขอ้ 6.3 หรือเม่ือส้ินสุดความจ าเป็นในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวไวข้า้งตน้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

6.6 สิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ด าเนินการให้ขอ้มูลของท่าน นั้นถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจ
ผิด หากบริษทัฯไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ บริษทัฯ จะบนัทึกค าร้องขอของท่านพร้อมดว้ยเหตุผลไวเ้ป็นหนงัสือ
หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

6.7 สิทธิร้องเรียน ท่าน มีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช ้และ/
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.8 สิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ระงบัการใชข้อ้มูลของท่านเม่ือบริษทัฯ อยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบ ตามท่ีท่านร้องขอ หรือเม่ือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือท าลาย แต่ท่านขอให้ระงบัการใชแ้ทน 

 
 
 
7 กำรขอควำมยินยอมและผลที่เป็นไปได้จำกกำรถอนควำมยินยอม 

7.1 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ทา่นมีสิทธิท่ีจะ
ถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไวก้บับริษทัฯ ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยินยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 



 

7.2 ท่านรับทราบว่า หากท่านถอนความยินยอมท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ หรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลบางอยา่ง อาจส่งผลให้
บริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการเพือ่บรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมด ตามท่ีระบุไวใ้นแบบค าขอความ
ยินยอมฯ ฉบบัน้ีได ้

7.3 หากท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอม โปรดแจง้รายละเอียดผูใ้ชอ้  านาจปกครองใหบ้ริษทัฯ
ทราบเพื่อให้บริษทัฯ สามารถด าเนินการขอความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองดว้ย 
 

8 ช่องทำงกำรติตต่อของบริษัทฯ  
หากท่านมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการติดต่อบริษทัฯ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายงับริษทัฯ ตามช่องทางการ
ติดต่อดงัต่อไปน้ี 
• ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
• สถานท่ีติดต่อ: บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยู ่206 หมู่ 4 ต าบล ท่าตูม อ าเภอ ศรีมหา

โพธิ จงัหวดั ปราจีนบุรี 25140 
• Email: ir@npp.co.th 

 
ท่าน อ่าน เขา้ใจ และยินยอมตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขซ่ึงระบุไวข้า้งตน้แลว้ โดยขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีน าส่งให้แก่บริษทัฯ เพ่ือ
ท าการประมวลผลขอ้มูลนั้นถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งน้ี ท่านตระหนกัว่าท่านอาจถูกด าเนินคดีทางกฎหมายจาก
บริษทัฯ หากจงใจหรือเจตนาให้ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งแก่บริษทัฯ 
 

 ลงช่ือ...........................................................เจา้ของขอ้มูล 
 (………………………………………..) 
 วนัท่ี........................................................... 
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