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นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรับผู้สมัคร 

ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

 

              บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสําคญักบัความเป็นส่วนตวัและมุ่งมัน่ท่ี 

จะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน (“ท่าน”) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีจะมีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีจะประกาศใชภ้ายใต ้

พ.ร.บ.ฯดงักล่าว บริษัทฯ จึงไดจ้ัดทาํประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัการเก็บ 

รวบรวม การใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซ่ึงอาจเกิดข้ึน ตลอดจนแจง้ให้ท่าน

ทราบถึงสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเราดงัต่อไปน้ี 

 

คาํนิยาม 

“ผู้สมัคร” หมายถึง  ผูส้มคัรงาน ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน ไม่ว่าดว้ยวิธีการยืน่สมคัรงานผ่านช่องทางใดกต็าม เช่น การสมคัรดว้ยตวัเอง  

(Walk-in) ผา่นไปรษณีย ์ผ่านอเีมล ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือบุคคลท่ีสาม ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย และไม่ว่าการสมคัรงานนั้นจะ 

ดาํเนินการโดยผูส้มคัรเอง หรือเป็นการรับสมคัรงานภายในบริษทั หรือผ่านการแนะนาํของบุคคล หน่วยงาน และ/หรือสถาบนั 

การศึกษา หรือท่ีผ่านการดาํเนินการของผูใ้หบ้ริการจดัหางาน 
 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่ 

รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิศาสนา 

หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีว  

ภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนั ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ประกาศกาํหนด 

 

1.    วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเม่ือมีเหตุผลท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการ และ/หรือ ท่ี

กฎหมายกาํหนดให้กระทาํการได้ ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 

ดงัต่อไปน้ี  

 

1.1    เพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านในการสมคัรงานกบัเรา เช่น การดาํเนินการตามกระบวนการสรรหา การ

ตรวจสอบคุณสมบติั คดัเลือกก่อนการทาํสัญญาจา้งเป็นพนักงาน รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ตกลงการเขา้ฝึกงาน การจ่าย

ค่าตอบแทนการฝึกงาน การไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการฝึกงาน 

1.2    เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น เช่น วิเคราะห์และจัดทาํฐานขอ้มูล การบริหารจดัการ

และปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การประเมินผลการฝึกงาน การส่งข่าวสารท่ีเกี่ยวกบัตาํแหน่งงาน 

การจดัทาํสัญญาฝึกงานหรือสัญญาจา้งงานในกรณีท่ีท่านผ่านการคดัเลือก การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ในการปฏิบติั

ตามกฎหมายภาระขอ้ผูกพนัตามกฎหมาย หรือตามสัญญาจา้งงาน การปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย กฎระเบียบ และ

คาํสั่งของผูท่ี้มีอาํนาจตามกฎหมาย 

1.3    เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมตามกฎหมายของบริษทัฯ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยงัคงคาํนึงถึง 

                สิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษทัฯ 
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1.4    เพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ ตามความยนิยอมท่ีท่านให้แก่บริษทัฯ ในการประมวลผลขอ้มูล 

                ส่วนบุคคลของท่าน 

1.5    เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 

1.6    เป็นการจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใช้

อาํนาจรัฐท่ีไดม้อบใหแ้ก่เรา 

1.7    เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ตามความยนิยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไว ้เช่น การยนิยอมให้ส่งขอ้มูลการสมคัรเขา้ทาํงานหรือการ

สมคัรเขา้ฝึกงานของท่านแก่บริษทัในเครือ 

 

2.    การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯเก็บรวบรวมนั้ น

ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปของกระบวนการสรรหาบุคลากรและว่าจา้งพนกังานของบริษทั 

 

2.1    แหล่งขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

บริษทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น 

 

•    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านโดยตรง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสรรหาบุคลากร การขอรับทุนการศึกษา การรับสมคัร

ฝึกงาน (เช่น ใบสมคัรงาน, ใบรับสมคัรฝึกงาน, ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา, ประวติัการทาํงานโดยยอ่ (CV) หรือเรซูเม่ (Resume) 

รวมไปถึง เอกสารยนืยนัตวัตน เช่น บตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตขบัข่ี หรือขอ้มูลต่าง ๆ ในเอกสารท่ี  ท่านไดใ้หข้อ้มูล

ไวก้บับริษทัฯ เม่ือเร่ิมตน้หรือระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร การขอรับทุนการศึกษา การรับสมคัรฝึกงาน 

 

 

•    ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั บริษทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดย 

อตัโนมติัผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กกี้  (Cookies) หรือเทคโนโลยอีื่น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

•    ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บมาจากบุคคลภายนอก บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลท่ีสาม 

และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเป็นผูค้วบคุมข้อมูล หรือผู ้ประมวลผลขอ้มูล โดยบริษัทเช่ือโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้ น เป็นผู ้มีสิทธิ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยใหแ้ก่บริษทัได ้ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการไดรั้บขอ้มูลมาจากช่องทาง ดงัน้ี 

 

1. ส่ือสังคมออนไลน์ แหล่งขอ้มูลโซเชียลมีเดีย หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอื่น แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลท่ีสาม  

    เวบ็ไซตรั์บสมคัรงาน (Recruiter Website) เช่น LinkedIn, Jobs DB, Jobs Thai, Facebook เป็นตน้ 

2. บริษทัจัดหางาน (Headhunter) หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีดาํเนินการในนามของหน่วยงาน 

    เหล่านั้น  หรือจากพนกังานปัจจุบนัของบริษทั 

3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการโตต้อบทางโทรศพัท ์หรือวีดีโอคอล (Video Call)  และขอ้มูลท่ีไดจ้าก หรือเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ 

                    รับสมคัร กระบวนการสรรหาบุคลากร 

4. เอกสารอา้งอิงจากนายจา้งเดิม (เช่น ระยะเวลาการทาํงาน ผลการปฏิบติังานระหว่างการทาํงานใหก้บันายจา้งเดิม 

 

 

•    ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรืออาจไดรั้บเม่ือท่านเขา้ใชร้ะบบ เคร่ืองมือ หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 

 

 

•    การสนทนาโตต้อบกบัท่านโดยการสัมภาษณ์ ประชุม หรือโดยวิธีอื่น เช่น อุปกรณ์บนัทึกภาพและ/หรือเสียง เป็นตน้ 
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2.2    ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 

•    ขอ้มูลส่วนตวั: ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร หมายเลขบตัรประจาํตวั

ประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ท่ีทางราชการออกให้ รวมถึงขอ้มูลส่วนตวัท่ีปรากฎอยู่บนเอกสารท่ีราชการ

ออกให้เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน สัญชาติ ภาพบนบตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตขบัข่ี ลายมือช่ือ   ขอ้มูลการ

ยนืยนัตวัตน ภาพถ่าย  ภาพหรือบนัทึกจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 

•    ขอ้มูลการติดต่อ: ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์ Line ID บญัชีเฟซบุ๊ค เป็นตน้  
 

•    ขอ้มูลการศึกษา: รายละเอียดประวติัการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลกัฐานการจบการศึกษา 

 

•    ขอ้มูลครอบครัว: ช่ือ และขอ้มูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 

 

•    ขอ้มูลการทาํงาน:  รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้าง คุณสมบติั 

ทกัษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวติัการทาํงาน (CV หรือ Resume) 

  

•    ขอ้มูลทางการเงินและธุรกรรม: ขอ้มูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของท่าน (เช่น โบนัส, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงิน

บาํนาญ และการประกนัภยั) 

 

•    ขอ้มูลอื่น ๆ : ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรืออาจจะไดรั้บระหว่างการสัมภาษณ์งาน 

 

•    ขอ้มูลท่ีเกี่ยวกบับุคคลภายนอก: หากท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา 

บุคคลในครอบครัว บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน บุคคลอา้งอิง และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงท่านรับรองว่าท่านมีอาํนาจท่ี

จะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว และมีหน้าท่ีใหบุ้คคลดงักล่าวอนุญาตให้บริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามประกาศ

ฉบบัน้ีได ้อีกทั้ง ท่านตอ้งรับผิดชอบในการแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ และขอรับความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

•    ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

o    ขอ้มูลศาสนา 

o    เช้ือชาติ 

o    ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลทางการแพทย ์ 

o    ประวติัอาชญากรรม   

 

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใชข้้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ  

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใชใ้นการสรรหาและพิจารณาบุคลากร 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลประเภทน้ี โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่ในกรณีท่ี

กฎหมายอนุญาตใหส้ามารถกระทาํได ้

 

2.3    การปฏิเสธใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทัฯ  

อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯไม่สามารถดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี

บริษทัฯ อาจปฏิเสธการดาํเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง  
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3.    การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษทัประมวลผลขอ้มูลโดยอาจอาศยัหรืออา้ง  
 

(1) ฐานความยนิยอมเพื่อประมวลผลขอ้มูลของท่าน  

(2) ฐานการปฏิบติัตามสัญญา สาํหรับการเร่ิมตน้ทาํสัญญา หรือการเขา้ทาํสัญญา หรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน  

(3) ฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของบริษทั  

(4) ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลภายนอก  

(5) ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ  

(6) ฐานประโยชน์สาธารณะสําหรับการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐ หรือฐานทาง

กฎหมายอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด แลว้แต่กรณี ซ่ึงในประกาศฉบบัน้ี บริษทัจะประมวลผล

ขอ้มูลของท่านโดยแยกตามกิจกรรมท่ีบริษทัดาํเนินการภายใตฐ้านในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัท่ีระบุตามตารางน้ี 

 

ลําดับ วตัถปุระสงค์ ฐานการประมวลผล 

1 การรับสมคัร การสัมภาษณ์งาน การคดัเลือกผูส้มคัร การคดักรองประวติั ตรวจสอบคุณสมบติั

ของผูส้มคัร ตามเกณฑข์องบริษทั  และการยืนยนัตวับุคคล การติดต่อ เพ่ือดาํเนินการใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงาน หรือสมคัรฝึกงาน  

การปฏิบติัตามสัญญา/เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2 การคน้หาผูส้มคัรงานท่ีเปิดเผยขอ้มูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน เวบ็ไซต์

สมคัรงาน แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลท่ีสาม และติดต่อท่านเก่ียวกบัตาํแหน่งงานท่ีท่าน

สมคัร หรืออาจสนใจสมคัร 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

3 การตรวจสอบประวติัการศึกษา หรือประวติัการทาํงานยอ้นหลงัจากแหล่งขอ้มลูอ่ืน  การ

วิเคราะห์ขอ้มูล การบนัทึกวีดีโอการแนะนาํตวั การประเมินและใหค้ะแนนผูส้มคัร เพ่ือการ

ตดัสินใจจา้ง  

เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4 การตรวจร่างกายก่อนเขา้ฝึกงาน การเขา้ทาํสัญญาจา้ง  การปฏิบติัตามสัญญา/ เพ่ือประโยชน์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

5 การติดต่อผูส้มคัรงาน ในการแจง้ข่าวสาร หรือเสนอตาํแหน่งงานอ่ืนท่ีเหมาะสม ความยินยอม 

6 การเปิดเผยขอ้มูลในใบสมคัรงานใหก้บับริษทัในเครือพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัรงานก่อน

เรียกสัมภาษณ์ 

ความยินยอม 

7 การตรวจสอบประวติัส่วนบุคคล ประวติัอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวติัอาชญากร 

สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (เฉพาะบางตาํแหน่งท่ีบริษทักาํหนด) 

ความยินยอม 

8 การตรวจสอบรายช่ือบุคคลลม้ละลาย ตรวจสอบขอ้มูลเครดิต ประวติัทางการเงิน การประเมิน

ความเส่ียงบุคคลดา้นการฟอกเงิน (เฉพาะบางตาํแหน่งท่ีบริษทักาํหนด) 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

9 การเปิดเผยขอ้มูลประวติัการฝึกงาน ผลการฝึกงาน ระยะเวลาการฝึกงาน ใหแ้ก่สถาบนัการศึกษา 

หรือหน่วยงานอ่ืน ในกรณี สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผูส่้งผูส้มคัรเขา้ฝึกงานกบั

บริษทั  

การปฏิบติัตามสัญญา/เพ่ือประโยชน์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

10 เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอ่ืน เช่น การ

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ การบนัทึกอุณหภมิู และประวติัการเดินทางของท่าน 

ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่าย

กาย หรือสุขภาพของบุคคล/เพ่ือ

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย/การ

ปฏิบติัตามกฎหมาย 

11 เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ทั้งใน และต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบั และเพ่ือปฏิบติั

ตามคาํสั่งของเจา้พนกังานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย เช่น การปฏิบติัตามหมายเรียก คาํสั่งศาล 

คาํสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลบริษทั หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีผูมี้อาํนาจ  

การปฏิบติัตามกฎหมาย 
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4.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1    การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอื่น 

•    บุคคลอา้งอิง 

•    สถาบนัการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลยั วิทยาลยั เป็นตน้) เพื่อตรวจสอบขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วก้บับริษทัฯ 

•    ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ และ/หรือ 

•    บุคคลภายนอกท่ีดาํเนินการตรวจสอบประวัติในนามของบริษัทฯ (เช่น บริษทัข้อมูลเครดิต หน่วยงาน   

      ตรวจสอบประวติัอาชญากรรม เป็นตน้) 

 

4.2    การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจตอ้งส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อจดัเกบ็ และ/หรือ ประมวลผลในการปฏิบติั

ตามสัญญาท่ีทาํข้ึนระหว่างท่าน และบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าว และจะกาํหนดใหมี้มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

 

5.    การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าท่ีจําเป็น เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และ

ประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีส้ินสุดกระบวนการ

สรรหาบุคลากร โดยบริษทัฯ จะทาํลาย ลบ หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษทัฯ อาจเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ไวน้านกว่าระยะเวลานั้น  
 

หากท่านไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เป็นพนักงาน พนกังานฝึกงาน บริษทัฯ จะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต่้อไปหลงัจาก

ส้ินสุดกระบวนการสรรหา ทั้งน้ี จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตวัของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ 

ซ่ึงแยกต่างหากจากประกาศฉบบัน้ี 

 

เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ บริษทัจะดาํเนินการลบ ทาํลาย ทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูล ท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล

ท่ีเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้หรือดาํเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด เพื่อให้การ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลบางอย่างไวน้านกว่าท่ีระบุขา้งตน้  

หากจาํเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบติัตามคาํสั่งของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจผูเ้กี่ยวขอ้ง 

และเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย 

 

6.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะ

ดาํเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลของท่านภายใตส้ถานการณ์บางประการ 

อยา่งทนัท่วงที 

 

ท่านมีสิทธิดาํเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปน้ี 
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6.1    สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัความยินยอมของท่าน 

ท่านมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนความยินยอมท่ีจะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้ งน้ี บริษัทฯ อาจ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษทัฯ สามารถใชฐ้านอื่นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

6.2    สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษทัฯ 

 

6.3    สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบูรณ์ 

 

6.4    สิทธิในการขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถ

ระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรใหบ้ริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้

สิทธิในการขอให้บริษทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบัสิทธิในการคดัคา้นในขอ้ถดัไป อยา่งไรก็ตาม การใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งไม่

เป็นการใชสิ้ทธิเพื่อขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะพิจารณาแต่ละคาํขอดว้ยความระมดัระวงัตามบทบญัญติัของ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

6.5    สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐาน

ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจากน้ี ท่านยงัมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษทัฯ 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด การบนัทึกและวิเคราะห์ลกัษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรม

ของบุคคล (Profiling) 

 

6.6    สิทธิในการขอให้มีการระงบัการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ชัว่คราว เช่น เม่ือท่านตอ้งการให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หรือเม่ือท่านร้องขอให้บริษทัฯ พิสูจน์เหตุผล 

หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

6.7    สิทธิในการส่งหรือโอนยา้ยขอ้มูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีสามารถใช้

งานโดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดงักล่าวน้ีจะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีท่านส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดก้ระทาํโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรือใน

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจาํเป็นตอ้งไดรั้บการประมวลผลเพือ่ใหส้ามารถปฏิบติัตามภาระขอ้ผูกพนัภายใตส้ัญญาได ้  

 

6.8    สิทธิในการยืน่ขอ้ร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมไปถึงคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเห็นว่า บริษทัฯ หรือพนักงานของบริษทัฯ หรือผูใ้ห้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศ

อื่น ๆ ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว ท่านอาจใชสิ้ทธิขา้งตน้ของท่านไดต้ลอดเวลา โดยติดต่อบริษทัฯ ผ่านทางช่อง

ทางการติดต่อตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 9 ดา้นล่าง 

 

บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลบางประการจากท่านเพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการ

เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใชสิ้ทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภยัท่ีจะทาํให้ท่านมัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว  

 

บริษัทฯ จะใชค้วามพยายามในการตอบกลบัคาํขอท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วนั ในบางกรณี บริษทัฯ อาจใชเ้วลา

มากกว่า 30 วนัหากคาํขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคาํขอเขา้มาเป็นจาํนวนมากกว่าหน่ึงคาํขอ ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบและจะทาํการแจง้สถานะของคาํขอใหท่้านทราบอยูเ่สมอ 
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7.    ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษทัฯ จะตรวจสอบและใชม้าตรการรักษา

ความปลอดภยัขององคก์ร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ ในการจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทาํลายโดยไม่ตั้ งใจ ถูกเปิดเผย และนําไปใช้ในทางท่ีผิด

วตัถุประสงค ์หรือ เขา้ถึงโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่พนกังานหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัฯ 

 

8.    การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษัทฯ อาจแกไ้ขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว และเม่ือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้ น 

บริษทัฯประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งน้ี หากจาํเป็นตอ้งขอความ

ยนิยอมจากท่านเราจะดาํเนินการขอความยนิยอมจากท่านเพิ่มเติมดว้ย 

 

9.    การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกบัวิธีการท่ีบริษทัฯ จดัเก็บ ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

หรือสอบถามขอ้สงสัยไดท่ี้ช่องทาง ดงัต่อไปน้ี  

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

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 

ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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เอกสารแนบ 1  

รายช่ือบริษทัในเครือ และบริษทัในกลุ่ม ของบริษทั เชาว ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

ลําดับ ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศ 

1 บริษทั เชาว ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน และเป็นศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษทั 

ไทย 

2 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ จาํกดั ใหค้าํปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน 

ทดแทน และให้บริการออกแบบและติดตั้ง รวมถึง ดูแลรักษาระบบการ 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ไทย 

3 บริษทั เชาว ์ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานทดแทน ไทย 

4 บริษทั เชาว ์แอนด์ ฮาโก ้โซลาร์ จาํกดั  เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่ายระบบโซลาร์เซลล ์ ไทย 
5 บริษทั เชาว ์แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั  เพ่ือลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 

6 บริษทั ไทย โซล่า รูฟท๊อป ซีพี จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานทดแทน ไทย 
7 บริษทั เอส.อาร์.จี.เอ. จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

ไทย 

8 บริษทั เอส.อาร์.โอ.เอ. จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

ไทย 

9 บริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั 

ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์ สิงคโปร์ 

10 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ เจแปน จาํกดั ใหบ้ริการก่อสร้างและบริหารจดัการโรงไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 

11 บริษทั เออี โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 

12 บริษทั ซนั พาร์ทเนอร์ เจแปน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 

13 บริษทั ซนั โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 

14 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ ออสเตรเลีย จาํกดั  ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ออสเตรเลีย 

15 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่  โฮลโค จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ออสเตรเลีย 

16 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่  ออฟโค จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ออสเตรเลีย 

17 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่  ออสเตรเลีย 2 

จาํกดั 

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหนายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ออสเตรเลีย 

18 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ เยอรมนี จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจประกนัภยัโครงการและประกนัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

เยอรมนี 

19 บริษทั เชาว ์ อินเตอร์เนชัน่แนล เทรดด้ิง 

ไชน่า จาํกดั  

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และซ้ือขาย

อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ฮ่องกง 

  

 

  


