
 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
ของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

บริษทั เชาว ์เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ต่อจากน้ี เรียกว่า “บริษทัฯ” ตระหนกัถึงความส าคญัและหนา้ท่ี
ภายใต้พระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยให้ความส าคญัในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่น 
เป็นอย่างย่ิงท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภยั จึงไดจ้ดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึ้น  
โดยนโยบายน้ีไดอ้ธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย 
รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ให้ใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ คู่สัญญา ผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน
และบุคลากรของบริษทั ตลอดจนบุคคลผูติ้ดต่อท าธุรกรรมใดๆกบับริษทั  

2. ค านิยาม 

    2.1.    “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่
รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

    2.2.    “ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียง
ในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม
ทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึง
กระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

    2.3.    “การประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย การลบ หรือการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

    2.4.    “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตน
ของบุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

    2.5.    “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

    2.6.    “คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหนา้ท่ีและอ านาจก ากบัดูแล 
ออกหลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือขอ้ปฏิบติัอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 



2.7 บุคคลภายนอก หรือ บริษทัภายนอก (Third parties)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุคลนอกเหนือจากเจา้ของ ขอ้มูล ผูค้วบคมุ
ขอ้มลูส่วนบคุคล และผูป้ระมวลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัจา้งใหป้ระมวลขอ้มลูในนามเชาว ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

       2.8 ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) หมายถึง การแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบถึง วตัถปุระสงคว์ิธีการ
รวบรวม ประมวล และจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัท 

      2.9 คุกก้ี (Cookie) หมายถึง ไฟลเ์ป็นเอกลกัษณ์ซึ่งสรา้งโดยเวบ็ไซตแ์ละจดัเก็บบนคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณ ์ส่ือสารของผูใ้ชง้าน
ซึ่งจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล การใชง้าน และการตัง้คา่ตา่ง ๆ ของผูใ้ชง้านเพื่อปรบัปรุง ประสบการณใ์ชง้านเว็บไซตข์องผูใ้ชง้าน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

    3.1.    บริษทัจะด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมี วตัถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ  
เป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทั เท่านั้น 

    3.2.    บริษทัจะด าเนินการให้เจา้ของขอ้มูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษทั กรณีท่ีจดัเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลโดยชดัแจง้ก่อนท าการเก็บรวบรวม เวน้แต่
การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีพระราชบญัญ ติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
หรือกฎหมายอื่นก าหนดไว ้ 

4. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

    4.1.    บริษทัจะด าเนินการเก็บรวมรวมหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษทั หรือ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และ/หรือเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
การด าเนินงานของบริษทั โดยบริษทัจะจดัเก็บและใชข้อ้มูลดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มลู
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น 

    4.2.    บริษทัจะไม่กระท าการใดๆ แตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม เวน้แต่ 

                (1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ให้แก่เจา้ของขอ้มูลทราบและไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

(2)  เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

    5.1.    บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไว ้

    5.2.    บริษัทอาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอ่ืนทั้งใน 
และต่างประเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและการให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูล โดยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลับและไม่น าไปใช ้
เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้



    5.3.    บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีการร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอ านาจตาม
กฎหมาย 

6.  การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

    6.1.    บริษทัจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด และแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนกังานของบริษทัและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

    6.2.    บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บ
รักษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ มีประสิทธิภาพ 

7.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

    7.1.    สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ี
ตนไม่ไดใ้ห้ความยินยอม 

    7.2.    สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 

    7.3.    สิทธิขอให้ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้    

    7.4.    สิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

    7.5.    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ความยินยอมไว ้ทั้งน้ี การเพิกถอนความยินยอม
ยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ความยินยอมไวแ้ลว้ 

    7.6.    สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 

    7.7.    สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใช้สิทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยยื่นค าร้องขอใช้สิทธิต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัก าหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษทั” ด้านล่าง โดยบริษทัจะพิจารณาและแจง้ผล  
การพิจารณาตามค าร้องฯ ของเจ้าของขอ้มูล ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับค าร้องฯ ดังกล่าว ทั้งน้ี บริษทัอาจปฏิเสธสิทธิของ 
เจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว ้

 

 

 



 

8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจท าการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การเปล่ียนแปลงการ
ด าเนินงานของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคดิเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษทัจะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงใหท้ราบ
อยา่งชดัเจน  

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท  

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์: (02) 033-0910-11 
โทรสาร  : (02) 033-0909 
อีเมล ์      :  DPO@chowenergy.co.th 

 

 

จึงประกาศ ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ปฎิบติัตามนโยบายน้ี 

 

 

                                             ประกาศ มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี   22 กุมภาพนัธ์  2565 

 

 

(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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