
 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
สาํหร ับลูกค้า คู่ค้า และผู้มคีวามสัมพนัธท์างธุรกจิ 

 
บริษัท อีโคซีล จาํกัด (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ&งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลกูคา้ คู่คา้ 

และผูม้ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (“ท่าน” หรือ “เจา้ของขอ้มลู”) และเพื&อใหท้่านมั&นใจไดว้่าบริษัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองและ
ปฏิบตัิต่อขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ดงันั:น บริษัทฯ จึง
ออกประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี :ขึ :น เพื&อชี :แจงรายละเอียดเกี&ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคล (รวมเรยีกวา่ “การประมวลผล”) รวมถึงระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู สทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และช่องทางการ
ติดตอ่บรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี : 

1. บุคคลที4บร ิษัทฯ จะเก็บรวบรวมข ้อมูลสว่นบุคคล  

ภายใตค้าํประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี : บริษัท อีโคซีล จาํกดั จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บคุคลดงัตอ่ไปนี : 

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที&จะซื :อสินคา้ และ/หรือรบับริการจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื&นที&ติดต่อสอบถามขอ้มูล
สนิคา้ และ/หรอืบรกิารของบรษัิทฯ หรอืบคุคลที&รบัทราบขอ้มลูสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร ผา่นสื&อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และสื&อ
ตา่งๆ ของบริษัทฯ และใหห้มายความรวมถึงบคุคลธรรมดาที&มีความเกี&ยวขอ้งหรอืเป็นตวัแทนของนิติบคุคลที&เป็นลกูคา้ เช่น 
ผูบ้รหิาร กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ตวัแทน หรอืบคุคลธรรมดาอื&นใด และบคุคลที&มีขอ้มลูสว่นบคุคลปรากฏในเอกสารตา่งๆ 
ที&เกี&ยวขอ้งในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลนั:น เช่น ผูป้ระสานงาน ผูส้ ั&งซื :อ ผูร้บัสินคา้ ผูส้ ั&งจ่ายเช็ค เป็นตน้ 
รวมทั:งบคุคลที&นิติบคุคลนั:นไดใ้หข้อ้มลูไวแ้ก่บรษัิทฯ ดว้ย 

 

“คู่ค้า” หมายถึง บคุคลที&จะขายสินคา้ และ/หรือบริการใหแ้ก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะไดข้ึ :นทะเบียนเป็นคู่คา้กบับรษัิทฯ 
หรือไม ่เช่น คู่สญัญา ผูใ้หบ้รกิาร ที&ปรกึษา เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถึงบคุคลธรรมดาที&เกี&ยวขอ้งหรือเป็นตวัแทนของ
นิติบุคคลซึ&งเป็นคู่คา้ เช่น ผูบ้ริหาร กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ตวัแทน หรือบุคคลธรรมดาอื&นใด และบคุคลที&มีขอ้มูลสว่น
บคุคลปรากฏในเอกสารตา่งๆ ที&เกี&ยวขอ้งในการทาํธุรกรรมระหวา่งบรษัิทฯ กบันิติบคุคลนั:น เช่น ผูป้ระสานงาน ผูส้ง่สนิคา้ ผู้
สั&งจ่ายเช็ค เป็นตน้ รวมทั:งบคุคลที&นิติบคุคลนั:นไดใ้หข้อ้มลูไวแ้ก่บรษัิทฯ ดว้ย 

 

“ผู้มีความสัมพ ันธท์างธุรกิจ” หมายถึง บคุคลอื&นซึ&งมิใช่ลกูคา้ คูค่า้ ที&มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะที&เกี&ยวขอ้งกบั
การประกอบธุรกิจ เช่น ผูป้ฏิบัติงานในหน่วยราชการซึ&งกาํกับการประกอบธุรกิจหรือกาํกับดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ผูส้นใจเขา้รว่มโครงการธุรกิจหรอืผูเ้ขา้รว่มโครงการธุรกิจ ผูส้นใจเขา้รว่มลงทนุหรือผูร้ว่มลงทนุ ตวัแทนหรือนายหนา้ในการ
จดัหาสินคา้หรือบริการใหแ้ก่บริษัทฯ และใหห้มายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที&เกี&ยวขอ้งหรือเป็นตวัแทนของนิติบุคคลนั:น 
เช่น ผูบ้รหิาร กรรมการ พนกังาน ตวัแทน หรอืบคุคลธรรมดาอื&นใด และบคุคลที&มีขอ้มลูสว่นบคุคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที&
เกี&ยวขอ้งในการทาํธุรกรรมระหวา่งบรษัิทฯ กบันิติบคุคลนั:น 

 



 

2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้ หร ือเปิดเผยข ้อมลูส่วนบุคคล 

2.1 เพื&อเป็นหลกัฐานประกอบการขึ :นทะเบียนลกูคา้/คูค่า้ การพิจารณาคณุสมบตัิลกูคา้/คูค่า้ รวมถึงการพิจารณาการ
ใหส้นิเชื&อ (วงเงินเครดิต และเครดิตเทอม) 

2.2 เพื&อการพิจารณาอนุมตัิคาํขอซื :อ / คาํสั&งซื :อ / การลงนามในสญัญา รวมถึงกระบวนการตรวจสอบการยืนยัน
ตวัตน การตรวจสอบอาํนาจ การมอบอาํนาจและการรบัมอบอาํนาจ เพื&อการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื&อนไขตาม
สญัญา และเพื&อการจดัสง่สนิคา้และการใหบ้รกิาร  

2.3 เพื&อการติดต่อประสานงานที&เกี&ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และการจัดส่ง
เอกสารที&เกี&ยวขอ้ง เป็นตน้ 

2.4 เพื&อประโยชนใ์นการประเมิน ปรบัปรุง พฒันาสินคา้และการใหบ้ริการ รวมถึงเพื&อสาํรวจความพึงพอใจเกี&ยวกบั
สนิคา้และการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ เพื&อใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของทา่น 

2.5 เพื&อการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่างๆ เช่น สื&อสิ&งพิมพ,์ อีเมล, เว็บไซต,์ Facebook, LINE, YouTube 
หรอืสื&อออนไลนอื์&นๆ ของบรษัิทฯ 

2.6 เพื&อการปฏิบตัิตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และเพื&อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการกาํกบัดแูล การตรวจสอบการ
ทาํงาน การควบคมุคณุภาพภายในองคก์ร การบรหิารจดัการภายในองคก์ร รวมถึงการปรบัปรุงการทาํงาน หรือ
การใหบ้รกิารตา่งๆ ในบรษัิทฯ 

2.7 เพื&อการรกัษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคารและสถานที&ของบริษัทฯ โดยการบนัทึกภาพผูที้&มาติดต่อกับ 
บรษัิทฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

2.8 เพื&อการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทาง
กฎหมาย และกฎระเบียบอื&นใด และเพื&อรายงานหรือเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการหรือองคก์รอื&นใดซึ&ง
อาศยัอาํนาจตามกฎหมาย หรอืคาํสั&งศาล 

2.9 การตรวจสอบการรบัสง่อีเมลหรือการใชอิ้นเตอรเ์น็ตของพนกังานกบัลกูคา้ เพื&อปอ้งกนัการเปิดเผยขอ้มลูลบัของ
บรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 



 

3. ข ้อมูลสว่นบุคคลที4มกีารรวบรวม 

โดยทั&วไปแลว้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น บรษัิท อีโคซีล จาํกดั จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
โดยการขอหรือสอบถามขอ้มลูเหลา่นั:นจากท่านเองโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีบรษัิทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ของทา่นจากแหลง่อื&น เช่น บริษัทตน้สงักดัของทา่น พนกังาน เลขานกุารหรอืผูป้ระสานงานแทนของทา่น หน่วยงานราชการ
หรอืหนว่ยงานของรฐั หรอืแหลง่ขอ้มลูอื&นๆ ซึ&งเปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต ์ขอ้มลูที&คน้หาไดท้างอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้  

โดยบรษัิทฯ จะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ดงัตอ่ไปนี :   
3.1 ขอ้มลูที&ใชร้ะบตุวัตน (Identity Data) เช่น ชื&อ นามสกลุ เลขประจาํตวัประชาชน เลขหนงัสอืเดินทาง เพศ อาย ุวนั

เดือนปีเกิด สญัชาติ เชื :อชาติ ลายมือชื&อ ภาพถ่าย สถานภาพการสมรส เลขประจาํตวัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
ขอ้มลูใบอนญุาตขบัรถ เป็นตน้ 

3.2 ขอ้มลูติดตอ่ (Contact Data) เช่น ที&อยู ่สาํเนาทะเบียนบา้น เบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรสาร อีเมล ผูต้ิดตอ่ไดใ้นกรณี
ฉกุเฉิน บญัชีการใชง้านสื&อสงัคมออนไลน ์LINE ID ขอ้มลูเลขานกุาร เป็นตน้ 

3.3 ขอ้มลูทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร เป็นตน้  
3.4 ขอ้มลูเกี&ยวกบับรษัิทที&ทาํงาน เช่น ชื&อบรษัิทที&ทาํงาน สถานที&ทาํงาน ตาํแหนง่งาน เป็นตน้ 
3.5 ขอ้มลูการติดต่อกบับรษัิทฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มลูเกี&ยวกบัวนั เวลา สถานที& ขอ้มลูการบนัทกึภาพ

หรอืเสยีงเมื&อมีการติดตอ่กบับรษัิทฯ เป็นตน้ 
3.6 ขอ้มูลเกี&ยวกบัการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงขอ้มูลเกี&ยวกับการใชง้าน Application 

ขอ้มลูในการเขา้ชมเว็บไซต ์เช่น ประวตัิการเขา้ชมเว็บไซต ์ขอ้มลูที&อยู ่IP (IP Address) เป็นตน้ 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข ้อมูลสว่นบุคคล 

บรษัิท อีโคซีล จาํกดั จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตราบเทา่ที&ขอ้มลูนั:นยงัจาํเป็นสาํหรบัวตัถปุระสงคใ์น
การเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล และอาจเก็บตอ่ไปตามระยะเวลาที&จาํเป็นเพื&อการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอื
ตามอายคุวามทางกฎหมาย หรอืเพื&อเหตอืุ&นตามนโยบายและขอ้กาํหนดภายในองคก์รของบรษัิทฯ  

5. วิธ ีการเก็บร ักษาข ้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภยั 

บริษัท อีโคซีล จาํกัด จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบของเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงการรกัษาความมั&นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามหลกัการการรกัษาความลบั 
ความถกูตอ้ง ครบถว้น และสภาพพรอ้มใชง้าน เพื&อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปลี&ยนแปลง การแกไ้ข หรือ
การเปิดเผยขอ้มูล ซึ&งครอบคลมุถึงมาตรการป้องกันดา้นการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันดา้นเทคนิค และมาตรการ
ปอ้งกนัทางกายภาพ ในเรื&องการเขา้ถึงหรอืควบคมุการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. การเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัท อีโคซีล จาํกดั อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูอื้&นภายใตค้วามยินยอมของท่าน หรือตามที&
กฎหมายอนญุาตใหเ้ปิดเผยได ้และอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายในบรษัิทฯ เทา่ที&จาํเป็น เพื&อปรบัปรุงและ
พฒันาสนิคา้หรอืบรกิารของบรษัิทฯ เพื&อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทา่นและผูอื้&นมากขึ :น 



 

7. สิทธ ิของเจ้าของข ้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 สิทธ ิในการเพกิถอนความยนิยอม (Right to Withdraw of Consent) 
ทา่นมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที&ท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบั

บรษัิทฯ ได ้เวน้แตก่ารเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้จาํกดัโดยกฎหมายหรอืสญัญาที&ใหป้ระโยชนแ์ก่ทา่น 
ทั:งนี : การเพิกถอนความยินยอมจะไม่สง่ผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที&ท่านไดใ้หค้วาม

ยินยอมไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย   
 

7.2 สิทธ ิในการเขา้ถงึข ้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)  
ทา่นมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านซึ&งอยูใ่นความรบัผิดชอบของบริษัทฯ หรือ

ขอใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยการไดม้าซึ&งขอ้มลูที&ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยินยอมได ้
 

7.3 สิทธ ิในการแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลให ้ถกูตอ้ง (Right to Rectification)  
ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการแก้ไขเพื&อใหข้อ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิด 
 

7.4 สิทธ ิในการใหโ้อนยา้ยข ้อมูลสว่นบุคคล (Right to Data Portability)  
ทา่นมีสิทธิที&จะไดร้บัขอ้มลูที&ไดใ้หไ้วก้บับรษัิทฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และมีสทิธิในการถ่ายโอนขอ้มลู

ของทา่นสาํหรบัการใชง้านในบรกิารของบคุคลอื&น 
 

7.5 สิทธ ิในการลบข ้อมูลสว่นบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten)  
ทา่นมีสทิธิขอให ้บรษัิทฯ ลบขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามที&กฎหมายกาํหนด อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ อาจ

เก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ&งอาจมีบางระบบที&ไม่สามารถลบขอ้มลูได ้ในกรณีเช่นนี : 
บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีการทาํลายหรอืทาํใหข้อ้มลูดงักลา่วกลายเป็นขอ้มลูที&ไมส่ามารถระบตุวัตนของทา่นได ้  

 

7.6 สิทธ ิในการระงบัมิให ้ประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทระงับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทั:งหมด หรือบางส่วน เป็นการ

ชั&วคราวหรอืถาวร 
 

7.7 สิทธ ิในการคดัค้านการประมวลผลข ้อมูลสว่นบุคคล (Right to Object)  
ท่านมีสิทธิในการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลที&เกี&ยวกับท่านสาํหรบักรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที&เกี&ยวกบัตนไดต้ามที&กฎหมายกาํหนด  
 

7.8 สิทธ ิในการร ้องเร ียน (Right to Lodge a Complaint) 
ทา่นมีสทิธิในการรอ้งเรยีนตอ่พนกังานเจา้หนา้ที&ผูม้ีอาํนาจตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

พ.ศ. 2562 หากบรษัิทฯ ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิดงักลา่วได ้ 
 

การร้องขอใด  ๆเพื�อการใช้สิทธิของท่านตามที�ไดก้ล่าวข้างตน้ จะตอ้งกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ 

จะใช้ความพยายามอย่างดีที�สุดที�จะดําเนินการภายในระยะเวลาที�สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที�กฎหมาย

กําหนด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  



 

8. การเปลี4ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัว  

นโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษัท อีโคซีล จาํกัด อาจมีการปรบัเปลี&ยนหรือแกไ้ขเป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ จะ
ประกาศใหท้า่นทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทฯ (www.ecosealthailand.com) 

9. วิธ ีการติดต่อ  

ในกรณีที&มีขอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ&มเติมเกี&ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น การ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน การใชส้ิทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท อีโคซีล 
จาํกดั ไดต้ามช่องทางดงัตอ่ไปนี :  

 สถานที&ติดต่อ : บรษัิท อีโคซีล จาํกดั ที&อยู่ 99/28-31,99/58-59 หมู่ 9 ถนนลาดพรา้ววงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

 เบอรโ์ทรศพัท ์: 02 931 6868-71, 02 931 7647-49 

 เว็ปไซด ์: www.ecosealthailand.com 

 อีเมล : ecoseal@ecosealthailand.com 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที& 1 มถินุายน 2565 
 
 
 

(นายมงคล ยวุศิรนินัท)์ 
   ประธานกรรมการบรษัิท 


