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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสํ าหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ
ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
บริ ษทั เชาว์ เอ็น เนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ (รวมเรี ย กว่า“บริ ษ ัท”) เคารพสิ ท ธิ ความเป็ นส่ วนตัวของผู ้ถือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้นกู ้ และกรรมการ (“ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าท่านได้รับความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบาย
ความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ ขึ้ นเพื่ อ แจ้ งให้ท ราบถึ งรายละเอี ย ดการเก็บ รวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่ า “การ
ประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1 เพื่อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย เช่น การบริ ห ารจัดการบริ ษทั (เช่น การเริ่ มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรั บ โครงสร้ างกิจการ การ
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผูถ้ ือหุ ้น การสรรหาและเป็ นกรรมการบริ ษทั การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั การ
จัดการเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูถ้ ือหุน้ กู ้ การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ยหุน้ กู ้ การจัดทําบัญชีและรายงาน การ
ตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่ งเอกสารหรื อหนังสื อต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็ นบริ ษทั จํากัด
บริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี )
1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลอื่น เช่น การบริ หารจัดการบริ ษทั การบันทึกภาพหรื อเสี ยงการ
ประชุม การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรื อการส่ งข่าวสารหรื อข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ กู ้ หรื อ
กรรมการ รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมาย
1.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น การควบคุม
โรคติดต่อ
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
2.1 บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อ มูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ือ หุ ้น กู ้ รวมถึงผูร้ ั บ มอบอํานาจหรื อผู ้รับมอบฉัน ทะ เมื่อท่ านจองซื้ อ
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น เป็ นผูถ้ ือหุ ้น กู ้ โดยจะเก็บ รวบรวมข้อ มูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งผ่ านทางนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พ ย์
(Broker) หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่อ สัญชาติ อาชีพ วันเดือน
ปี เกิด เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี เลขประจําตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล บัญชีธนาคาร จํานวนหุน้
2.2 บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของกรรมการและผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ โดยจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลจาก
ท่านโดยตรง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กาํ กับดูแล ข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยสู่ สาธารณะ ดังนี้
(1) ในกระบวนการสรรหา บริ ษ ัท จะเก็บ รวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลจากบัตรประจําตัวประชาชนหรื อเอกสารที่ ทาง
ราชการออกให้ที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อนามสกุล เพศ เลขที่บตั รประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง
รู ปถ่าย วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ส่ วนสู ง
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(2) สําหรั บผู ้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ จะเก็บ รวบรวมข้อมู ลส่ วนบุค คลเพิ่มเติม เช่น การจ่ ายค่ าตอบแทน การจัด
อบรม กิ จกรรม สถานะการสมรส ข้อ มูล เกี่ย วกับ คู่ สมรส/ผู ้ที่ อ ยู่กิ น ด้ว ยกัน ฉั น สามีภ รรยา บุ ตร บิ ด ามารดา พี่ น้อ ง
หมู่โลหิ ต หมายเลขบัญชีธนาคาร อีเมล ประวัติการศึกษา อาชีพ ประวัติการทํางาน การเป็ นกรรมการหรื อมีตาํ แหน่ ง
ในบริ ษทั หรื อกิจการอื่น ๆ การเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการชุดย่อยหรื อ ผูถ้ ือหุ ้น ค่าตอบแทน
กรรมการ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษทั หลักทรั พย์ ผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และข้อมูลอื่นตามที่กฎหมาย
หรื อหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีกาํ หนด
2.4 เมื่อท่านเข้าร่ วมกิจกรรมใด ๆ ของบริ ษทั บริ ษทั อาจมีการจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ่มเติมโดยขอความยินยอมจากท่านเป็ น
กรณี ไป
2.5 บริ ษทั อาจมีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
กําหนด เช่น ข้อ มู ลสุ ขภาพ ข้อ มูล การแพ้อ าหาร ข้อมู ลการแพ้ยา เพื่อ ดําเนิ น การเกี่ย วกับกิ จกรรมที่ ท่ านเข้าร่ วมประชุ มหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้บริ ษทั จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็ นรายกรณี ไปและจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
3. คุกกี้
บริ ษทั มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ตามที่กาํ หนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้
4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็ นไปได้ จากการถอนความยินยอม
4.1 ในกรณี ที่ บริ ษทั เก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุ คคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิท ธิ ที่จะถอนความ
ยินยอมของท่านที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ได้ตลอดเวลา ซึ่ งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
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 เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณี ที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
ส่ วนบุคคลได้ชดั เจน บริ ษทั จะเก็บรั กษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุ
ความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี )
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุ คคลให้ บุคคลอื่น
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6.1 บริ ษทั อาจเปิ ดเผย แบ่ งปั นข้อมูล หรื อโอนข้อมู ลส่ วนบุค คลของท่านให้กบั บุ คคลที่สามต่อไปนี้ 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) บุคคลและนิ ติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การเก็บรวบรวม
และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เช่น หน่วยงานรัฐ (เช่น กระทรวงพาณิ ชย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิ ชย์ ศาลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นคดี) ผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้อง
(เช่น ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดการประชุม สถาบันการเงิน ผูร้ ับประกันและตัวแทนหรื อนายหน้าของผูร้ ั บประกัน บริ ษทั
หลักทรัพย์ พันธมิตรและคู่ธุรกิจ ที่ปรึ กษา ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ และบุคคลอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อให้สามารถดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
6.2 บริ ษทั จะกําหนดให้ผทู ้ ี่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
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 อาจเก็บข้อ มูล ของท่ านบนคอมพิว เตอร์ เซิ ร์ ฟเวอร์ หรื อ คลาวด์ที่ ให้บ ริ การโดยบุ คคลอื่น และอาจใช้โ ปรแกรมหรื 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
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เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื่อให้มน่ั 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)
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
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เจ้าหน้าที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4
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

