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นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรับลูกค้า 

ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

 

บริษทั เชาว ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (รวมเรียกว่า“บริษทั”)  เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ รวมถึง

บุคคลธรรมดาท่ีดาํเนินการให้ลูกคา้ซ่ึงเป็นนิติบุคคลดว้ย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าท่านไดรั้บความ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ัดทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเก็บ

รวบรวม การใช ้และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้ง

ช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด ดงัน้ี 

คาํนิยาม 

“ลูกค้า” หมายถึง  ลูกคา้บุคคลธรรมดาของบริษทั ลูกคา้บุคคลธรรมดาของพนัธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลท่ีบริษทัใหบ้ริการ หรือ 

มีความสัมพนัธ์อื่นในทางธุรกิจหรือทางกฎหมาย บุคคลธรรมดาท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบันิติบุคคล ไดแ้ก ่ผูแ้ทนนิติบุคคล ผูถ้ือหุ้น 

บุคคลธรรมดา ผูติ้ดต่อ ตวัแทนบุคคลธรรมดา ผูรั้บมอบอาํนาจ ลูกจา้ง พนักงาน บุคลากรและบุคคลอื่นในทาํนองเดียวกนัของ

ลกูคา้นิติบุคคล หรือของลูกคา้นิติบุคคลของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั บุคคลธรรมดาอื่นใดท่ีบริษทัมีความสัมพนัธ์ ปฏิสัมพนัธ์ติดต่อ 

กนัโดยประการอื่นหรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทัไม่ว่าจะในทางใด 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่ 

รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 

 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ 

ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 

ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนั ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลประกาศกาํหนด 

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1. เพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญาหรือเพื่อปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญากบับริษทั เช่น เพื่อ

การขายสินคา้ และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา ซ่ึงรวมถึง การจัดการบญัชีผูใ้ช ้

(Account) ของท่าน, การจดัส่งสินคา้, การดาํเนินการเกี่ยวกบับญัชีและการเงิน, การบริการหลงัการขาย และการคืนสินคา้ และ

ดาํเนินการใด ๆ เพื่อใหท่้านไดรั้บสินคา้และ/หรือ บริการ หรือตามท่ีท่านไดร้้องขอ 

1.2. เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอื่น 

1) เพื่อให้บริษทัสามารถจดัการ พฒันา และดาํเนินการใด ๆ เพื่อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจได ้ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการ

และพัฒนาสินคา้ และ/หรือบริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน่) การตรวจสอบและป้องกนัการฉ้อโกง หรือ

อาชญากรรมอื่น ๆ การจดัการความสัมพนัธ์ลูกคา้และผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ การบาํรุงรักษาและการใชร้ะบบไอที 

2) เพื่อประโยชน์ทางดา้นความปลอดภยั เช่น จดัใหมี้มาตรการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ดว้ย เช่น การเขา้สถานท่ีของบริษทั การเขา้เวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนั 
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3) เพื่อดาํเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิ

ประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอม็เอส แอปพลิเคชนั โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัย

ทางการตลาด เช่น ทาํแบบสอบถาม เขา้สัมภาษณ์ 

  4) เพื่อการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 

1.3. เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุม

และป้องกนัโรคติดต่อ 

1.4. เพื่อให้สามารถปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การปฏิบติัตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคาํสั่งของผูท่ี้มีอาํนาจตาม

กฎหมาย 

1.5. เพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทั หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐท่ีไดม้อบ

ให ้

1.6. กรณีท่ีท่านใหค้วามยนิยอม บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

1) เพื่อให้บริษทั บริษทัในเครือ และพนัธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชนั 

โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์และไดเร็กเมล 

2) เพื่อให้บริษทัดาํเนินการจัดกิจกรรมนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดย

จะแจง้ใหท้ราบและขอความยนิยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัความยนิยอมไดใ้นขอ้ 4 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

2.1. เม่ือท่านจะซ้ือ หรือซ้ือสินคา้ และ/หรือ บริการ  บริษทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปี สถานท่ีเกิด สถานภาพ ท่ีอยู ่รูปถ่าย ขอ้มูลตามท่ีระบุในบตัรประจาํตวั

ประชาชนและหนงัสือเดินทาง สําเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนังสือเดินทาง ประวติัการสนทนาในแอปพลิเคชนัต่าง ๆ 

เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศพัท ์Line ID ท่ีอยู ่ช่องทางติดต่อในส่ือสังคมออนไลน์ สถานท่ีทาํงาน เป็นตน้ 

3) ขอ้มูลเกี่ยวกบังานของท่าน เช่น อาชีพ ตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงาน เป็นตน้ 

4) ขอ้มูลเกี่ยวกบัการซ้ือสินคา้ และ/หรือบริการ เช่น ประวติัการซ้ือสินคา้ ประวติัการเคลมสินคา้ ขอ้ร้องเรียน 

5) ขอ้มูลท่ีท่านไดใ้หไ้วแ้ก่เม่ือท่านติดต่อบริษทั หรือบริษทัดูแลใหบ้ริการหลงัการขาย การทาํวิจยั และการสัมภาษณ์ 
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2.2. เม่ือท่านเขา้ชมเวบ็ไซต ์บริษทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลเกี่ยวกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท่านใช ้เช่น IP Address และขอ้มูลท่ีอยู่ (Location Data) หรือ Other device 

identifier 

 2) ชนิดและเวอร์ชัน่ของเบราเซอร์ท่ีท่านใช ้รวมถึงชนิดและเวอร์ชนัของ plug-in ของเบราเซอร์ 

  3) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone) 

2.3. เม่ือท่านติดต่อบริษัท หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กบับริษทั เช่น ติดต่อ Contact Center การทาํ Customer Satisfaction กิจกรรม

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บริษทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

1) ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปี สถานท่ีเกิด สถานภาพ ท่ีอยู ่รูปถ่าย ขอ้มูลตามท่ีระบุในบตัรประจาํตวั

ประชาชนและหนงัสือเดินทาง สําเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนังสือเดินทาง ประวติัการสนทนาในแอปพลิเคชนัต่าง ๆ

เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศพัท ์Line ID ท่ีอยู ่ช่องทางติดต่อในส่ือสังคมออนไลน์ สถานท่ีทาํงาน เป็นตน้ 

  3) ขอ้มูลเกี่ยวกบัการร่วมกิจกรรม เช่น ประวติัการร่วมกิจกรรมในคร้ังก่อน ๆ หรือภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม 

2.4. บริษัทอาจมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกาํหนด เพื่อใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น 

1) ในบางกรณี บริษทัอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แมว้่าสินคา้หรือบริการนั้นไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล

ชนิดพิเศษโดยตรง เช่น บริษทัจาํเป็นตอ้งใชบ้ตัรประชาชนของท่าน ซ่ึงมีขอ้มูลศาสนา เพื่อใชใ้นการยืนยนัตวัตนของ

ท่าน หรือดาํเนินการทางภาษี 

  2) ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ขอ้มูลการแพอ้าหาร เพื่อใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

2.5. ในกรณีท่ีจาํเป็น บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือ

เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัจะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจัดให้มีมาตรการรักษา

ความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน 

3. คุกก้ี 

บริษทัมีการใชคุ้กกี้ เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ตามท่ีกาํหนดไวต้ามนโยบายการใชคุ้กกี้  

4. การขอความยนิยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

4.1. ในกรณีท่ีบริษทัเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความ

ยนิยอมของท่านท่ีใหไ้วก้บับริษทัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยนิยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ 
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4.2. หากท่านถอนความยนิยอมท่ีไดใ้หไ้วก้บับริษทัหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลบางอยา่ง อาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํเนินการเพื่อ

บรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีได ้

4.3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการใหค้วามยนิยอมโปรดแจง้รายละเอียดผูใ้ชอ้าํนาจปกครองใหบ้ริษทัทราบเพื่อให้

บริษทัสามารถดาํเนินการขอความยนิยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองดว้ย 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1. บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละ

ประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเกบ็รักษาท่ีนานข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเกบ็รักษาขอ้มูล

ส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวม (เช่น อายุ

ความตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

5.2. บริษทัจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบเพื่อดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือ

ท่ีไม่เกี่ยวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

5.3. กรณีท่ีบริษัทใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษทัจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

จนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยนิยอมและบริษทัดาํเนินการตามคาํขอของท่านเสร็จส้ินแลว้ อยา่งไรกดี็ บริษทัจะยงัเกบ็ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวติัว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้บริษทัสามารถตอบสนองต่อ 

คาํขอของท่านในอนาตได ้ 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ่ืน 

6.1. บริษทัอาจเปิดเผย แบ่งปันขอ้มูล หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลท่ีสามต่อไปน้ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

1) บริษัทในเครือ เพื่อให้บริการตามท่ีท่านตอ้งการหรือท่ีได้รับอนุญาตจากท่าน และเพื่อช่วยให้บริษัทประสานงาน

ติดต่อส่ือสารกบับริษทัในเครือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 

2) บุคคลและนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในกลุ่มของบริษทั (“บุคคลอื่น”) บริษทัอาจใชบ้ริการ ตวัแทน หรือผูรั้บจา้ง

อื่นเพื่อให้บริการต่างๆ แทนหรือเพื่อช่วยในการจัดหาสินคา้และบริการให้แก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทอาจ

แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้ดัหาสินคา้บริการจากภายนอก ไดแ้ก ่

(1) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพฒันาเว็บไซต์ ส่ือดิจิทลั ผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และบริษทัผูใ้ห้บริการสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง 

SMS บริการ data analytics) ผูใ้หบ้ริการจดัทาํโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ  

(2) ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง 

(3) ผูใ้หบ้ริการดา้นการชาํระเงินและระบบการชาํระเงิน 
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(4) บริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการวิเคราะห์ 

(5) ผูต้รวจสอบบญัชี 

(6) บริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการตลาด ส่ือโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค ์และการส่ือสาร 

(7) บริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นแคมเปญ งานกิจกรรม การจดังานดา้นการตลาด และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 

(8) ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการส่ือสาร 

(9) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูลและบริการคลาวด ์ 

(10)  ทนายความ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย หน่วยงานทางด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น 

กรมสรรพากร สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน) หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ (ใน

ประเทศไทยหรือท่ีอื่นใด) ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัหมายเรียก คาํสั่งศาล หรือกระบวนการหรือขอ้กาํหนดทาง

กฎหมายอื่น ๆ ภายใตก้ฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัของประเทศไทย หรือกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัของเขตอาํนาจ

ศาลอื่นท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั หรือบริษทัในเครือ เพื่อประโยชน์ของบริษทัรวมถึง การใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

(11) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเกบ็และ/หรือทาํลายเอกสาร 

(12) ผูแ้ทนจาํหน่าย พนัธมิตรทางธุรกิจ ของบริษทั 

(13) บริษทัประกนัผูต้รวจสอบ และสถาบนัการเงินอื่น ๆ เพื่อจัดการความเส่ียง เพื่อช่วยตรวจจบัและป้องกนั

การกระทาํท่ีผิดกฎหมายและการฉ้อโกงท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงการละเมิดอื่นๆ ต่อนโยบายและขอ้ตกลงของ

บริษทั รวมถึงบุคคลอื่นท่ีจาํเป็นเพื่อให้บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจและใหบ้ริการแก่ท่าน รวมถึงดาํเนินการใด 

ๆ ตามวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็น

ส่วนตวัน้ี 

ในระหว่างการให้บริการดงักล่าว ผูใ้หบ้ริการอาจมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรก็

ตาม บริษทัจะใหข้อ้มูลแก่ผูใ้หบ้ริการเท่าท่ีจาํเป็นต่อการใหบ้ริการเท่านั้น 

และบริษัทจะขอให้ผูใ้ห้บริการไม่ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเพื่อวตัถุประสงค์อื่น ๆ บริษัทจะดาํเนินการให้แน่ใจว่าผู ้

ใหบ้ริการท่ีบริษทัทาํงานดว้ยรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

6.2. บริษทัจะกาํหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

เท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื่นใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

7.1. บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่ีจาํเป็นเพื่อการ

ปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหว่างบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของ 
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ท่านหรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการจาํเป็นเพื่อดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั 

7.2. บริษทัอาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ท่ีให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือ 

แอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สาํเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสาํเร็จรูป

ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษทัจะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

และจะกาํหนดใหบุ้คคลอื่นเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

7.3. ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ 

ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองและท่านสามารถใชสิ้ทธิท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามกฎหมาย รวมถึงบริษทัจะกาํหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่าง

เหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักลา่วเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื่นใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1. ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิค

และการบริหารท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเขา้ถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปลี่ยนแปลง และการทาํลายโดยใชเ้ทคโนโลยแีละขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั 

เช่น การเขา้รหสัและการจาํกดัการเขา้ถึง เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคล

เหล่าน้ีไดรั้บการฝึกอบรมเกี่ยวกบัความสาํคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.2. บริษทัจัดใหมี้มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น และจะจดัใหมี้การทบทวนมาตรการดงักล่าวเม่ือมีความ

จาํเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  

9. สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สรุปดงัน้ี 

 1) ถอนความยนิยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บับริษทั เพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 2) ขอดูและคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอใหเ้ปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 3) ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนดไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น 

4) คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกบัท่าน 

5) ลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได ้(anonymous) 
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 6) ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

7) แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

8) ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู ้

รับจา้งของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํร้องขอใชสิ้ทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บคาํร้อง

ขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

 

10.    การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษทัฯ อาจแกไ้ขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว และเม่ือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้ น 

บริษัทฯประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ซ่ึงท่านควรเขา้มาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็น

ส่วนตวัเป็นคร้ังคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกาศ 

 

11.    การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกบัวิธีการท่ีบริษทัฯ จัดเกบ็ 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 

 

 

 

                                            


