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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสํ าหรับผู้สมัคร
ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
บริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคัญกับความเป็ นส่ วนตัวและมุ่งมัน่ ที่
จะคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงาน ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน (“ท่ าน”) ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุ งแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้
พ.ร.บ.ฯดังกล่าว บริ ษ ัทฯ จึ งได้จัด ทําประกาศความเป็ นส่ ว นตัวฉบับ นี้ ข้ ึน เพื่อ แจ้งให้ท่ านทราบถึงรายละเอีย ดเกี่ ยวกับการเก็บ
รวบรวม การใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (รวมเรี ยกว่า “การประมวลผล”) ซึ่ งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่าน
ทราบถึงสิ ทธิในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเราดังต่อไปนี้
คํานิยาม
“ผู้สมัคร” หมายถึง ผูส้ มัครงาน ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน ไม่ว่าด้วยวิธีการยืน่ สมัครงานผ่านช่องทางใดก็ตาม เช่น การสมัครด้วยตัวเอง
(Walk-in) ผ่านไปรษณี ย ์ ผ่านอีเมล ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อบุคคลที่สาม ผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย และไม่ว่าการสมัครงานนั้นจะ
ดําเนินการโดยผูส้ มัครเอง หรื อเป็ นการรับสมัครงานภายในบริ ษทั หรื อผ่านการแนะนําของบุคคล หน่วยงาน และ/หรื อสถาบัน
การศึกษา หรื อที่ผ่านการดําเนินการของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา
หรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีว
ภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกาศกําหนด
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของท่ านเฉพาะเมื่อ มีเหตุ ผลที่เหมาะสมในการดํา เนิ น การ และ/หรื อ ที่
กฎหมายกํา หนดให้ กระทําการได้ ซึ่ งรวมถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ กบั บุ คคลภายนอกด้ว ย โดยมี ว ัตถุ ป ระสงค์ห ลัก
ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านในการสมัครงานกับเรา เช่น การดําเนินการตามกระบวนการสรรหา การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกก่อนการทําสัญญาจ้างเป็ นพนักงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อตกลงการเข้าฝึ กงาน การจ่ าย
ค่าตอบแทนการฝึ กงาน การได้รับสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการฝึ กงาน
1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อของบุคคลอื่น เช่น วิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูล การบริ หารจัดการ
และปรับปรุ งกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การประเมินผลการฝึ กงาน การส่ งข่าวสารที่เกี่ยวกับตําแหน่ งงาน
การจัดทําสัญญาฝึ กงานหรื อสัญญาจ้างงานในกรณี ที่ท่านผ่านการคัดเลือก การใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย หรื อตามสัญญาจ้างงาน การปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และ
คําสั่งของผูท้ ี่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
1.3 เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โดยยังคงคํานึ งถึง
สิ ทธิข้ นั พื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
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1.4 เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริ ษทั ฯ ในการประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่าน
1.5 เพื่ อป้ องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น
การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
1.6 เป็ นการจําเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้
อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
1.7 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น การยินยอมให้ส่งข้อมูลการสมัครเข้าทํางานหรื อการ
สมัครเข้าฝึ กงานของท่านแก่บริ ษทั ในเครื อ
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูล ส่ วนบุ คคลที่บ ริ ษทั ฯเก็บรวบรวมนั้น
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของกระบวนการสรรหาบุคลากรและว่าจ้างพนักงานของบริ ษทั
2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น
• ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร การขอรับทุนการศึกษา การรับสมัคร
ฝึ กงาน (เช่น ใบสมัครงาน, ใบรับสมัครฝึ กงาน, ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา, ประวัติการทํางานโดยย่อ (CV) หรื อเรซู เม่ (Resume)
รวมไปถึง เอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง ใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารที่ ท่านได้ให้ขอ้ มูล
ไว้กบั บริ ษทั ฯ เมือ่ เริ่ มต้นหรื อระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร การขอรับทุนการศึกษา การรับสมัครฝึ กงาน
• ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดย
อัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
• ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม
และ/หรื อบุ ค คลอื่น ใดที่ เป็ นผู ค้ วบคุ มข้อ มู ล หรื อผู ้ป ระมวลผลข้อ มู ล โดยบริ ษ ัท เชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ว่ าบุ คคลเหล่า นั้น เป็ นผู ้มีสิ ท ธิ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และมีสิทธิ เปิ ดเผยให้แก่บริ ษทั ได้ ซึ่ งอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการได้รับข้อมูลมาจากช่องทาง ดังนี้
1. สื่ อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย หรื อแหล่ งข้อ มูลสาธารณะอื่น แพลตฟอร์ มออนไลน์ ของบุคคลที่ส าม
เว็บไซต์รับสมัครงาน (Recruiter Website) เช่น LinkedIn, Jobs DB, Jobs Thai, Facebook เป็ นต้น
2. บริ ษทั จัดหางาน (Headhunter) หน่ วยงานของรั ฐ สถานศึกษา รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ด าํ เนิ นการในนามของหน่ วยงาน
เหล่านั้น หรื อจากพนักงานปัจจุบนั ของบริ ษทั
3. ข้อมูลที่ได้จากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ หรื อวีดีโอคอล (Video Call) และข้อมูลที่ได้จาก หรื อเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
รับสมัคร กระบวนการสรรหาบุคลากร
4. เอกสารอ้างอิงจากนายจ้างเดิม (เช่น ระยะเวลาการทํางาน ผลการปฏิบตั ิงานระหว่างการทํางานให้กบั นายจ้างเดิม
• ข้อมูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับหรื ออาจได้รับเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ เครื่ องมือ หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
• การสนทนาโต้ตอบกับท่านโดยการสัมภาษณ์ ประชุม หรื อโดยวิธีอื่น เช่น อุปกรณ์บนั ทึกภาพและ/หรื อเสี ยง เป็ นต้น
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2.2 ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ประเภทของ “ข้อมูลส่ วนบุ คคล” ของท่านที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อมูลส่ วนบุคคลดังต่อไปนี้
• ข้อมูลส่ วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่ วนตัวที่ปรากฎอยู่บนเอกสารที่ราชการ
ออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน สัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง ใบอนุ ญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการ
ยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรื อบันทึกจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
• ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ Line ID บัญชีเฟซบุ๊ค เป็ นต้น
• ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการจบการศึกษา
• ข้อมูลครอบครัว: ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรส และบุตร
• ข้อมู ลการทํางาน: รายละเอียดเกี่ยวกับอาชี พ การเป็ นสมาชิก องค์กรทางวิชาชีพ ความเห็น ของนายจ้าง คุ ณสมบัติ
ทักษะ ประสบการณ์ การฝึ กอบรม และประวัติการทํางาน (CV หรื อ Resume)
• ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม: ข้อมูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของท่าน (เช่น โบนัส, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงิน
บํานาญ และการประกันภัย)
• ข้อมูลอื่น ๆ : ข้อมูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับหรื ออาจจะได้รับระหว่างการสัมภาษณ์งาน
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก: หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา
บุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น บุคคลอ้างอิง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งท่านรับรองว่าท่านมีอาํ นาจที่
จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่ให้บุคคลดังกล่าวอนุ ญาตให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศ
ฉบับนี้ได้ อีกทั้ง ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ และขอรับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data):
o ข้อมูลศาสนา
o เชื้อชาติ
o ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์
o ประวัติอาชญากรรม
บริ ษ ัทฯ ไม่มีค วามประสงค์จะเก็บ รวบรวมและใช้ข ้อมูล ส่ ว นบุ คคลที่ มีความอ่ อนไหวของท่านเพื่ อวัตถุป ระสงค์ใ ดโดยเฉพาะ
บริ ษ ัทฯ อาจเก็บ รวบรวมข้อมู ลส่ ว นบุ คคลที่มีค วามอ่ อนไหวของท่ านบางประเภท เพื่ อใช้ในการสรรหาและพิ จารณาบุ คลากร
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณี ที่
กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทําได้
2.3 การปฏิเสธให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่บริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่บริ ษทั ฯ
อาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่ วนหรื อทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
บริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3. การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลโดยอาจอาศัยหรื ออ้าง
(1) ฐานความยินยอมเพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน
(2) ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา สําหรับการเริ่ มต้นทําสัญญา หรื อการเข้าทําสัญญา หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน
(3) ฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริ ษทั
(4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก
(5) ฐานการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล และ/หรื อ
(6) ฐานประโยชน์สาธารณะสําหรั บการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อาํ นาจรั ฐ หรื อฐานทาง
กฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด แล้วแต่กรณี ซึ่ งในประกาศฉบับนี้ บริ ษทั จะประมวลผล
ข้อมูลของท่านโดยแยกตามกิจกรรมที่บริ ษทั ดําเนินการภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ดังที่ระบุตามตารางนี้
ลําดับ
วัตถุประสงค์
1
การรับสมัคร การสัมภาษณ์งาน การคัดเลือกผูส้ มัคร การคัดกรองประวัติ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูส้ มัคร ตามเกณฑ์ของบริ ษทั และการยืนยันตัวบุคคล การติดต่อ เพื่อดําเนิ นการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน หรื อสมัครฝึ กงาน
2
การค้นหาผูส้ มัครงานที่เปิ ดเผยข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น เว็บไซต์
สมัครงาน แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม และติดต่อท่านเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่ท่าน
สมัคร หรื ออาจสนใจสมัคร
3
การตรวจสอบประวัติการศึ กษา หรื อประวัติการทํางานย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลอื่น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การบันทึ กวีดีโอการแนะนําตัว การประเมินและให้คะแนนผูส้ มัคร เพื่อการ
ตัดสิ นใจจ้าง
4
การตรวจร่ างกายก่อนเข้าฝึ กงาน การเข้าทําสัญญาจ้าง
5
6
7
8
9

10

11

การติดต่อผูส้ มัครงาน ในการแจ้งข่าวสาร หรื อเสนอตําแหน่งงานอื่นที่เหมาะสม
การเปิ ดเผยข้อมูลในใบสมัครงานให้กบั บริ ษทั ในเครื อพิจารณาคุณสมบัติของผูส้ มัครงานก่อน
เรี ยกสัมภาษณ์
การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะบางตําแหน่งที่บริ ษทั กําหนด)
การตรวจสอบรายชื่ อบุคคลล้มละลาย ตรวจสอบข้อมูลเครดิ ต ประวัติทางการเงิน การประเมิน
ความเสี่ ยงบุคคลด้านการฟอกเงิน (เฉพาะบางตําแหน่งที่บริ ษทั กําหนด)
การเปิ ดเผยข้อมูลประวัติการฝึ กงาน ผลการฝึ กงาน ระยะเวลาการฝึ กงาน ให้แก่สถาบันการศึ กษา
หรื อหน่ วยงานอื่น ในกรณี สถาบันการศึ กษาหรื อหน่วยงานอื่นเป็ นผูส้ ่ งผูส้ มัครเข้าฝึ กงานกับ
บริ ษทั
เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่าน หรื อบุคคลอื่น เช่น การ
ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น การควบคุมโรคติดต่อ การบันทึ กอุณหภูมิ และประวัติการเดิ นทางของท่าน

เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งใน และต่างประเทศที่ใช้บงั คับ และเพื่อปฏิ บตั ิ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิ ตามหมายเรี ยก คําสั่งศาล
คําสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลบริ ษทั หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจ

ฐานการประมวลผล
การปฏิบตั ิตามสัญญา/เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การปฏิบตั ิตามสัญญา/ เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม
ความยินยอม
ความยินยอม
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา/เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ าย
กาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล/เพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย/การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรื อส่ งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่าน ดังต่อไปนี้
4.1 การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น
• บุคคลอ้างอิง
• สถาบันการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ นต้น) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ
• ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
• บุค คลภายนอกที่ ดาํ เนิ น การตรวจสอบประวัติ ในนามของบริ ษ ัท ฯ (เช่น บริ ษทั ข้อ มู ลเครดิ ต หน่ วยงาน
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็ นต้น)
4.2 การส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ อาจต้องส่ ง หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรื อ ประมวลผลในการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่ทาํ ขึ้นระหว่างท่าน และบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะไม่อนุ ญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าว และจะกําหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัท ฯ จะเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ านไว้ตราบเท่ าที่ จ ํา เป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ัตถุ ป ระสงค์ใ นการเก็บ รวบรวม และ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สิ้นสุ ดกระบวนการ
สรรหาบุคลากร โดยบริ ษทั ฯ จะทําลาย ลบ หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลได้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นทางกฎหมาย หรื อเหตุผลทางเทคนิ ครองรับ บริ ษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ไว้นานกว่าระยะเวลานั้น
หากท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็ นพนักงาน พนักงานฝึ กงาน บริ ษทั ฯ จะเก็บรั กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปหลังจาก
สิ้ นสุ ดกระบวนการสรรหา ทั้งนี้ จะเป็ นไปตามประกาศความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสําหรั บพนักงานของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งแยกต่างหากจากประกาศฉบับนี้
เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาํ หนดแล้ว บริ ษทั จะดําเนินการลบ ทําลาย ทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเป็ นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคล
ที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ หรื อดําเนิ นการอื่น ใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุค คลกําหนด เพื่อให้ก าร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิ ท ธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะเก็บรั กษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุขา้ งต้น
หากจําเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน หรื อหน่ วยงานของรั ฐที่มีอาํ นาจผูเ้ กี่ยวข้อง
และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อโดยชอบตามกฎหมาย
6. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ในข้อ มูลส่ วนบุคคลของท่ านตามกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริ ษ ัทฯ จะเคารพสิ ทธิ ของท่านและจะ
ดําเนิ นการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์ บางประการ
อย่างทันท่วงที
ท่านมีสิทธิดาํ เนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
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6.1 สิ ทธิ ในการขอถอนความยินยอม: ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน
ท่า นมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเพิ กถอนความยิน ยอมที่ จ ะให้บ ริ ษ ัท ฯ ประมวลผลข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลของท่ านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ อาจ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริ ษทั ฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
6.2 สิ ทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากบริ ษทั ฯ
6.3 สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และสมบูรณ์
6.4 สิ ทธิในการขอลบข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริ ษทั ฯ ลบ ทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านไม่สามารถ
ระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณี ที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้
สิ ทธิ ในการขอให้บริ ษทั ฯ ลบข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิ ทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิน้ ี จะต้องไม่
เป็ นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมด โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาแต่ละคําขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
6.5 สิ ท ธิ ใ นการคัด ค้าน: ท่ า นมี สิ ท ธิ ค ัด ค้า นการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นที่ บ ริ ษ ัท ฯ ประมวลผลภายใต้ฐ าน
ผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ คดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หากบริ ษทั ฯ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลกั ษณะทางจิ ตวิทยาและพฤติกรรม
ของบุคคล (Profiling)
6.6 สิ ท ธิ ในการขอให้มีการระงับ การประมวลผล: ท่านมีสิ ทธิ ขอให้บ ริ ษทั ฯ ระงับ การประมวลผลข้อ มูลส่ วนบุค คลของท่ าน
ชัว่ คราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรื อเมื่อท่านร้องขอให้บริ ษทั ฯ พิสูจน์เหตุผล
หรื อฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
6.7 สิ ทธิ ในการส่ งหรื อโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้
งานโดยทัว่ ไปได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น สิ ทธิดงั กล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณี ของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ท่านส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ฯ และการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวได้กระทําโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรื อใน
กรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวจําเป็ นต้องได้รับการประมวลผลเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้
6.8 สิ ทธิในการยืน่ ข้อร้องเรี ยน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรี ยนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลในกรณี ที่ท่านเห็นว่า บริ ษทั ฯ หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อผูใ้ ห้บริ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ.ฯ หรื อประกาศ
อื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิ ขา้ งต้นของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริ ษทั ฯ ผ่านทางช่อง
ทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ด้านล่าง
บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรั บรองสิ ทธิ ของท่านในการ
เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล (หรื อเพื่อใช้สิทธิ อื่นใด) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทําให้ท่านมัน่ ใจได้ว่าข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
บริ ษ ัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคําขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจใช้เวลา
มากกว่า 30 วันหากคําขอของท่านมีความซับซ้อน หรื อท่านยื่นคําขอเข้ามาเป็ นจํานวนมากกว่าหนึ่ งคําขอ ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทําการแจ้งสถานะของคําขอให้ท่านทราบอยูเ่ สมอ
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7. ความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นอย่างยิ่ง บริ ษทั ฯ จะตรวจสอบและใช้มาตรการรั กษา
ความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิ คที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ า น เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ าข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ านจะไม่ สู ญ หาย ถู ก ทํา ลายโดยไม่ ต้ ังใจ ถู ก เปิ ดเผย และนํา ไปใช้ใ นทางที่ ผิ ด
วัตถุประสงค์ หรื อ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
8. การแก้ ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษ ัทฯ อาจแก้ไขปรั บปรุ งแบบแจ้งเกี่ยวกับ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลฉบับ นี้ เป็ นครั้ งคราว และเมื่อมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่น ว่านั้น
บริ ษทั ฯประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และ/หรื อแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจําเป็ นต้องขอความ
ยินยอมจากท่านเราจะดําเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย
9. การจัดการกับเรื่ องร้ องเรียน หรื อข้ อสงสั ย
ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ เพื่อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับวิธีการที่บริ ษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
หรื อสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 033-0910-11
โทรสาร : (02) 033-0909
อีเมล์ : DPO@chowenergy.co.th
ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2565
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เอกสารแนบ 1
รายชื่อบริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั ในกลุ่ม ของบริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

ชื่ อบริษัท

1

บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

2

บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั จํากัด

3
4
5
6
7

บริ ษทั เชาว์ ไชนิ ง เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั เชาว์ แอนด์ ฮาโก้ โซลาร์ จํากัด
บริ ษทั เชาว์ แอนด์ ซี เคอี รี นิวเอเบิ้ ล จํากัด
บริ ษทั ไทย โซล่า รู ฟท๊อป ซี พี จํากัด
บริ ษทั เอส.อาร์.จี.เอ. จํากัด

8

บริ ษทั เอส.อาร์.โอ.เอ. จํากัด

9

บริ ษทั อาร์ไอซี ไอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
อินเวสต์เมนต์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั่ เจแปน จํากัด
บริ ษทั เออี โซลาร์ จํากัด
บริ ษทั ซัน พาร์ทเนอร์ เจแปน จํากัด
บริ ษทั ซัน โซลาร์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั ออสเตรเลีย จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั่ โฮลโค จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั ออฟโค จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั่ ออสเตรเลีย 2
จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั เยอรมนี จํากัด

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ

ลงทุนและให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน และเป็ นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริ ษทั
ให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน และให้บริ การออกแบบและติดตั้ง รวมถึง ดูแลรักษาระบบการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
เพื่อดําเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหน่ายระบบโซลาร์เซลล์
เพื่อลงทุนในธุรกิ จเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ลงทุนและให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า
พลังงานทดแทน
ลงทุนและให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า
พลังงานทดแทน
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

ให้บริ การก่อสร้างและบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
ผลิตและจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ดําเนิ นธุรกิจประกันภัยโครงการและประกันประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ า
พลังงานทดแทน
บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เทรดดิ้ ง ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และซื้ อขาย
ไชน่า จํากัด
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่เกี่ยวกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
ฮ่องกง

