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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสํ าหรับลูกค้า
ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
บริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ (รวมเรี ยกว่า“บริ ษทั ”) เคารพสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า รวมถึง
บุคคลธรรมดาที่ดาํ เนินการให้ลูกค้าซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าท่านได้รับความ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล จึ งได้จัดทํานโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ทั้ง
ช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด ดังนี้
คํานิยาม
“ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริ ษทั ลูกค้าบุคคลธรรมดาของพันธมิตรทางธุรกิจหรื อบุคคลที่บริ ษทั ให้บริ การ หรื อ
มีความสัมพันธ์อื่นในทางธุรกิจหรื อทางกฎหมาย บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิ ติบุคคล ได้แก่ ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ผูถ้ ือหุ ้น
บุคคลธรรมดา ผูต้ ิดต่อ ตัวแทนบุคคลธรรมดา ผูร้ ับมอบอํานาจ ลูกจ้าง พนักงาน บุคลากรและบุคคลอื่นในทํานองเดียวกันของ
ลูกค้านิติบุคคล หรื อของลูกค้านิติบุคคลของผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั บุคคลธรรมดาอื่นใดที่บริ ษทั มีความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ติดต่อ
กันโดยประการอื่นหรื อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับบริ ษทั ไม่ว่าจะในทางใด
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้ อมูลส่ วนบุ คคลอ่ อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัท ธิ
ศาสนา หรื อปรั ชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม
ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลประกาศกําหนด
1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1. เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งท่านเป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั เช่น เพื่อ
การขายสิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก ารให้แ ก่ท่ าน หรื อ ปฏิบ ัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่ งท่ านเป็ นคู่สั ญญา ซึ่ งรวมถึง การจัด การบัญชี ผูใ้ ช้
(Account) ของท่าน, การจัดส่ งสิ นค้า, การดําเนิ นการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน, การบริ การหลังการขาย และการคืนสิ นค้า และ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสิ นค้าและ/หรื อ บริ การ หรื อตามที่ท่านได้ร้องขอ
1.2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลอื่น
1) เพื่อให้บริ ษทั สามารถจัดการ พัฒนา และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ ซึ่ งรวมถึงการบริ หารจัดการ
และพัฒนาสิ น ค้า และ/หรื อบริ ก าร (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน่ ) การตรวจสอบและป้ องกัน การฉ้ อโกง หรื อ
อาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผูท้ ี่อาจเป็ นลูกค้า การบํารุ งรักษาและการใช้ระบบไอที
2) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่ งรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของบริ ษทั การเข้าเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน
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3) เพื่ อ ดําเนิ น การทางการตลาด และวิเคราะห์ ข ้อ มูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่ าวสารและสิ ท ธิ
ประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็ กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัย
ทางการตลาด เช่น ทําแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
4) เพื่อการใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมาย
1.3. เพื่อป้ องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น การควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ
1.4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคําสั่งของผูท้ ี่มีอาํ นาจตาม
กฎหมาย
1.5. เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อาํ นาจรัฐที่ได้มอบ
ให้
1.6. กรณี ที่ท่านให้ความยินยอม บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
1) เพื่อให้บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ และพันธมิตร ส่ งข่าวสารและสิ ทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน
โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็ กเมล
2) เพื่อให้บริ ษทั ดําเนิ นการจัดกิจกรรมนอกจากที่ กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บ ข้อมู ลส่ วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดย
จะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
2.1. เมื่อท่านจะซื้ อ หรื อซื้ อสินค้า และ/หรื อ บริ การ บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
1) ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ที่อยู่ รู ปถ่าย ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจําตัว
ประชาชนและหนังสื อเดินทาง สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่าง ๆ
เป็ นต้น
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์ โทรศัพท์ Line ID ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่ อสังคมออนไลน์ สถานที่ทาํ งาน เป็ นต้น
3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน เป็ นต้น
4) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้า และ/หรื อบริ การ เช่น ประวัติการซื้ อสิ นค้า ประวัติการเคลมสิ นค้า ข้อร้องเรี ยน
5) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เมื่อท่านติดต่อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ดูแลให้บริ การหลังการขาย การทําวิจยั และการสัมภาษณ์
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2.2. เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับอุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ท่านใช้ เช่ น IP Address และข้อ มูลที่อยู่ (Location Data) หรื อ Other device
identifier
2) ชนิดและเวอร์ ชน่ั ของเบราเซอร์ ที่ท่านใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ ชนั ของ plug-in ของเบราเซอร์
3) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)
2.3. เมื่อท่านติ ดต่อบริ ษ ัท หรื อร่ วมกิจกรรมใด ๆ กับบริ ษทั เช่ น ติ ดต่อ Contact Center การทํา Customer Satisfaction กิจกรรม
สิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น
1) ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ที่อยู่ รู ปถ่าย ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจําตัว
ประชาชนและหนังสื อเดินทาง สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่าง ๆ
เป็ นต้น
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์ โทรศัพท์ Line ID ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่ อสังคมออนไลน์ สถานที่ทาํ งาน เป็ นต้น
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการร่ วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่ วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ หรื อภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม
2.4. บริ ษ ัทอาจมีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุ คคลชนิ ดพิ เศษตามที่ กฎหมายคุม้ ครองข้อมู ลส่ ว น
บุคคลกําหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั แจ้งไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เช่น
1) ในบางกรณี บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสิ นค้าหรื อบริ การนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ชนิ ดพิเศษโดยตรง เช่น บริ ษทั จําเป็ นต้องใช้บตั รประชาชนของท่าน ซึ่ งมีขอ้ มูลศาสนา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของ
ท่าน หรื อดําเนินการทางภาษี
2) ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
2.5. ในกรณี ที่จาํ เป็ น บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลชนิ ดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรั กษา
ความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
3. คุกกี้
บริ ษทั มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ตามที่กาํ หนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้
4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็ นไปได้ จากการถอนความยินยอม
4.1. ในกรณี ที่บริ ษทั เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่ าน ท่านมี สิทธิ ที่จะถอนความ
ยินยอมของท่านที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ได้ตลอดเวลา ซึ่ งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
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4.2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั หรื อปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบางอย่าง อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถดําเนินการเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์บางส่ วนหรื อทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ได้
4.3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองให้บริ ษทั ทราบเพื่อให้
บริ ษทั สามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองด้วย
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1. บริ ษทั จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละ
ประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรั กษาที่นานขึ้น ในกรณี ที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
ส่ วนบุคคลได้ชดั เจน บริ ษทั จะเก็บรั กษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุ
ความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี )
5.2. บริ ษทั จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนิ นการลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรื อ
ที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อเกินความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
5.3. กรณี ที่ บ ริ ษ ัทใช้ข ้อมู ลส่ วนบุ ค คลของท่ านโดยขอความยิน ยอมจากท่ าน บริ ษทั จะประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลดังกล่า ว
จนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริ ษทั ดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็ จสิ้ นแล้ว อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะยังเก็บข้อมูล
ส่ วนบุค คลของท่านเท่าที่ จาํ เป็ นสําหรั บบันทึกเป็ นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยิน ยอม เพื่อ ให้บริ ษทั สามารถตอบสนองต่ อ
คําขอของท่านในอนาตได้
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุ คคลให้ บุคคลอื่น
6.1. บริ ษทั อาจเปิ ดเผย แบ่งปั น ข้อมูล หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลที่สามต่อไปนี้ เพื่ อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
1) บริ ษ ัทในเครื อ เพื่อ ให้บริ การตามที่ ท่านต้อ งการหรื อที่ได้รับอนุ ญาตจากท่าน และเพื่อช่ วยให้บริ ษ ัทประสานงาน
ติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ในเครื อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
2) บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั (“บุคคลอื่น”) บริ ษทั อาจใช้บริ การ ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้าง
อื่น เพื่อ ให้บ ริ ก ารต่ างๆ แทนหรื อเพื่ อช่ วยในการจัด หาสิ น ค้าและบริ การให้แก่ เจ้าของข้อ มูล ส่ วนบุ คคล บริ ษ ัท อาจ
แบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ให้แก่ผใู ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าบริ การจากภายนอก ได้แก่
(1) ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่ อดิจิทลั ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริ การส่ ง
SMS บริ การ data analytics) ผูใ้ ห้บริ การจัดทําโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ
(2) ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์และการขนส่ ง
(3) ผูใ้ ห้บริ การด้านการชําระเงินและระบบการชําระเงิน
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(4) บริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการวิเคราะห์
(5) ผูต้ รวจสอบบัญชี
(6) บริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการตลาด สื่ อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่ อสาร
(7) บริ ษทั ที่ให้บริ การด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
(8) ผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคมและการสื่ อสาร
(9) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริ การคลาวด์
(10) ทนายความ ที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมาย หน่ ว ยงานทางด้า นกฎหมาย ที่ ป รึ ก ษา หน่ ว ยงานของรั ฐ (เช่ น
กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) หรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ (ใน
ประเทศไทยหรื อที่อื่นใด) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเรี ยก คําสั่งศาล หรื อกระบวนการหรื อข้อกําหนดทาง
กฎหมายอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายหรื อกฎข้อบังคับของประเทศไทย หรื อกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตอํานาจ
ศาลอื่นที่ ใช้บงั คับ กับบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ในเครื อ เพื่อ ประโยชน์ ของบริ ษทั รวมถึง การใช้สิทธิ เรี ยกร้ องตาม
กฎหมายและต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องในทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
(11) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บและ/หรื อทําลายเอกสาร
(12) ผูแ้ ทนจําหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ของบริ ษทั
(13) บริ ษทั ประกันผูต้ รวจสอบ และสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อจัดการความเสี่ ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกัน
การกระทําที่ผิด กฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิด ขึ้นรวมถึงการละเมิ ดอื่น ๆ ต่อนโยบายและข้อตกลงของ
บริ ษทั รวมถึงบุคคลอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนินธุรกิจและให้บริ การแก่ท่าน รวมถึงดําเนินการใด
ๆ ตามวัต ถุป ระสงค์ก ารเก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลตามที่ ระบุไ ว้ในนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวนี้
ในระหว่างการให้บริ การดังกล่าว ผูใ้ ห้บริ การอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั จะให้ขอ้ มูลแก่ผใู ้ ห้บริ การเท่าที่จาํ เป็ นต่อการให้บริ การเท่านั้น
และบริ ษ ัท จะขอให้ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารไม่ใ ช้ขอ้ มู ล ส่ วนบุ คคลนี้ เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์อื่ น ๆ บริ ษ ัท จะดํา เนิ น การให้แน่ ใจว่า ผู ้
ให้บริ การที่บริ ษทั ทํางานด้วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกําหนด
6.2. บริ ษทั จะกําหนดให้ผูท้ ี่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
เท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
7. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุ คคลไปต่ างประเทศ
7.1. บริ ษทั อาจส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื อหรื อบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณี ที่จาํ เป็ นเพื่อการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งท่านเป็ นคู่สัญญา หรื อเป็ นการกระทําตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของ
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ท่านหรื อเพื่อใช้ในการดําเนิ นการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรื อเพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อ
สุ ขภาพของท่านหรื อบุคคลอื่น เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการจําเป็ นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาํ คัญ
7.2. บริ ษทั อาจเก็บ ข้อมู ลของท่ านบนคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟ เวอร์ หรื อ คลาวด์ที่ ให้บ ริ การโดยบุ คคลอื่ น และอาจใช้โปรแกรมหรื อ
แอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรู ปแบบของการให้บริ การซอฟท์แวร์ สาํ เร็ จรู ปและรู ปแบบของการให้บริ การแพลตฟอร์ มสําเร็ จรู ป
ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน แต่บริ ษทั จะไม่อนุ ญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลได้
และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุม้ ครองความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม
7.3. ในกรณี ที่มีการส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ
ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุม้ ครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริ ษทั จะกําหนดให้ผทู ้ ี่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้ องข้อมูลของท่านอย่าง
เหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น และดําเนิ นการเพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
8. มาตรการความปลอดภัยสํ าหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
8.1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิ ค
และการบริ ห ารที่ เหมาะสมมาใช้เพื่อ ปกป้ องข้อมูล ส่ วนบุค คลจากการสู ญหาย การเข้าถึ งการใช้หรื อ การเปิ ดเผยโดยไม่ ได้รั บ
อนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและบุคคล
เหล่านี้ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
8.2. บริ ษทั จัดให้มีมาตรการรั กษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการสู ญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลจากผูท้ ี่ไม่มีสิทธิหรื อหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความ
จําเป็ นหรื อเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
9. สิ ทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล สรุ ปดังนี้
1) ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบั บริ ษทั เพื่อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อขอให้เปิ ดเผยที่มาของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
3) ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนดไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น
4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
5) ลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ (anonymous)
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6) ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน
7) แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8) ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรื อผู ้
รับจ้างของบริ ษทั หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิ ของท่านโดยเร็ วภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับคําร้อง
ขอดังกล่าว และสิ ทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นไปตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด
10. การแก้ ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ฯ อาจแก้ไขปรั บปรุ งแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคลฉบับนี้ เป็ นครั้ งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่น ว่านั้น
บริ ษ ัทฯประกาศให้ท่ านทราบผ่านทางเว็บไซต์ข องบริ ษทั ซึ่ งท่ านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวเป็ นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทนั ทีในวันที่ประกาศ
11. การจัดการกับเรื่ องร้ องเรียน หรื อข้ อสงสั ย
ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ เพื่อร้องเรี 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

Unit 2/1007-2/1008, 10th Floor, Two FYI Center, 2525 Rama 4 Road, Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel : +66 2 033 0910-11 Fax : +66 2 033 0909

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

