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นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ 

ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

 

บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (รวมเรียกว่า“บริษัท”)  เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผู ้ถือหุ้น  

ผูถ้ือหุ้นกู ้และกรรมการ (“ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าท่านไดรั้บความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ัดทาํนโยบาย

ความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี ข้ึนเพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การ

ประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด ดงัน้ี   

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการบริษทั (เช่น การเร่ิมตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การ

เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผูถ้ือหุ้น การสรรหาและเป็นกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการบริษทั การ

จดัการเกี่ยวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของผูถ้ือหุน้หรือผูถ้ือหุน้กู ้การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบ้ียหุน้กู ้การจดัทาํบญัชีและรายงาน การ

ตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจดัส่งเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ รวมถึงหน้าท่ีตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษทัจาํกดั 

บริษทัมหาชนจาํกดั หรือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) 

1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจดัการบริษทั การบนัทึกภาพหรือเสียงการ

ประชุม การรักษาความปลอดภยั การจดักจิกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือขอ้เสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้กู ้หรือ

กรรมการ รวมถึงเพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 

1.3 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุม

โรคติดต่อ 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

2.1 บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นกู ้รวมถึงผูรั้บมอบอาํนาจหรือผู ้รับมอบฉันทะ เม่ือท่านจองซ้ือ  

เป็นผูถ้ือหุ้น เป็นผูถ้ือหุ้นกู ้โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งผ่านทางนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(Broker) หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ช่องทางการติดต่อ สัญชาติ อาชีพ วนัเดือน

ปีเกิด เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี เลขประจาํตวัประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล บญัชีธนาคาร จาํนวนหุน้  

2.2 บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการและผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ โดยจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจาก

ท่านโดยตรง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล ขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ ดงัน้ี 

(1) ในกระบวนการสรรหา บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตรประจาํตัวประชาชนหรือเอกสารท่ีทาง

ราชการออกใหท่ี้สามารถใชใ้นการยนืยนัตวัตนได ้เช่น ช่ือนามสกุล เพศ เลขท่ีบตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง 

รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ส่วนสูง 



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 
 

(2) สําหรับผู ้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การจัด

อบรม กิจกรรม สถานะการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส/ผู ้ท่ีอยู่กินดว้ยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง  

หมู่โลหิต หมายเลขบญัชีธนาคาร อีเมล ประวติัการศึกษา อาชีพ ประวติัการทาํงาน การเป็นกรรมการหรือมีตาํแหน่ง 

ในบริษทัหรือกิจการอื่น ๆ การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือผูถ้ือหุ้น ค่าตอบแทน

กรรมการ ขอ้มูลการถือหลกัทรัพย ์ช่ือบริษทัหลกัทรัพย ์ผลการปฏิบติังานของกรรมการ และขอ้มูลอื่นตามท่ีกฎหมาย

หรือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีกาํหนด  

2.4 เม่ือท่านเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษทั บริษทัอาจมีการจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยขอความยนิยอมจากท่านเป็น

กรณีไป   

2.5 บริษทัอาจมีความจาํเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

กาํหนด เช่น ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลการแพอ้าหาร ข้อมูลการแพ้ยา เพื่อดาํเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีท่านเข้าร่วมประชุมหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งน้ีบริษทัจะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านเป็นรายกรณีไปและจะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจดัให้

มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน 

3. คุกก้ี 

บริษทัมีการใชคุ้กกี้ เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ตามท่ีกาํหนดไวต้ามนโยบายการใชคุ้กกี้  

4. การขอความยนิยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

4.1 ในกรณีท่ีบริษทัเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความ

ยนิยอมของท่านท่ีใหไ้วก้บับริษทัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยนิยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ 

4.2 หากท่านถอนความยนิยอมท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทัหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลบางอยา่ง อาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํเนินการเพื่อ

บรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีได ้

4.3 หากท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยนิยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผูใ้ชอ้าํนาจปกครองให้บริษทัทราบเพื่อให้

บริษทัสามารถดาํเนินการขอความยนิยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองดว้ย 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละ

ประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตใหมี้ระยะเวลาการเกบ็รักษาท่ีนานข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเกบ็รักษาขอ้มูล 

ส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวม (เช่น อายุ

ความตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ่ืน 
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6.1 บริษทัอาจเปิดเผย แบ่งปันขอ้มูล หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลท่ีสามต่อไปน้ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

1) บริษัทในเครือ เพื่อให้บริการตามท่ีท่านตอ้งการหรือท่ีได้รับอนุญาตจากท่าน และเพื่อช่วยให้บริษัทประสานงาน

ติดต่อส่ือสารกบับริษทัในเครือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 

2) บุคคลและนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในกลุ่มของบริษทั (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเกบ็รวบรวม

และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น หน่วยงานรัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย ์

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์ศาลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินคดี) ผูใ้ห้บริการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(เช่น ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัการประชุม สถาบนัการเงิน ผูรั้บประกนัและตวัแทนหรือนายหน้าของผูรั้บประกนั บริษทั

หลกัทรัพย ์พนัธมิตรและคู่ธุรกิจ ท่ีปรึกษา ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ และบุคคลอื่นท่ีจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถดาํเนินการตาม

วตัถุประสงคก์ารเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 

6.2 บริษทัจะกาํหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

เท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื่นใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

7.1 บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่ีจาํเป็นเพื่อการ

ปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหว่างบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของ

ท่านหรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการจาํเป็นเพื่อดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั 

7.2 บริษทัอาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ท่ีให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใชโ้ปรแกรมหรือ 

แอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สาํเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสาํเร็จรูป

ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษทัจะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

และจะกาํหนดใหบุ้คคลอื่นเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

7.3 ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ 

ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองและท่านสามารถใชสิ้ทธิท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามกฎหมาย รวมถึงบริษทัจะกาํหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่าง

เหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื่นใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1. ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิค

และการบริหารท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเขา้ถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปลี่ยนแปลง และการทาํลายโดยใชเ้ทคโนโลยแีละขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั 
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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) 

 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  

 

 



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 
 

 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4  

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 

  

 


