
         
 
 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร ์จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยความไว้วางใจ บริษัทฯ จึงจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice) นี้ เพ่ือลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้บริการ ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
ได้รับทราบถึงคำประกาศของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
เก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐาน
ทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม การ
ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
สัญญาที่ท่านได้ทำกับไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท การดำเนินการตามความ
ยินยอมของท่าน และ/หรือภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 
บรษัิทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหลากหลายช่องทาง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที ่

เก็บอาจประกอบไปด้วยข้อมูลชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้  ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ที่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้มสี่วนได้เสียได้ให้ไว้ ได้แก่ 
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึ่งหมายถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เพศ วัน/เดือน/
ปีเกิด อายุ สัญชาติ ศาสนา รูปภาพ 

(ข) ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล 
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(ค) ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน รหัสพนักงาน รหัสลูกค้า 
หมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 

(ง) ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านกับบริษัทฯ เช่น หมายเลข
บัญชีเงินฝาก 

(จ) ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล รวมถึงเอกสารที่ใช้
ประกอบแบบฟอร์ม 
1.1.2 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการ

กำหนดข้อมูลบางประเภทให้เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น และการเก็บ
รวบรวมจะทำได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอาจต้องได้รับความยินยอมจากท่าน 
ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็น รวมถึงอาจดำเนินการขอความยินยอมจาก
ท่านเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวในบางกรณี 

1.1.3 ข้อมูลด้านเทคนิคและการใช้ข้อมูล ได้แก่ 
(ก) ข้อมูลของผู้เยี ่ยมชมเว็ปไซต์ที่ได้สมัครใจให้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่น ๆ เช่น 

ข้อมูลการติดต่อ และ/หรือ การลงทะเบียนบนเว็ปไซต์ ผู้เยี่ยมชมอาจถูกขอให้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านแบบสำรวจ นอกจากนี้ผู้เข้าชมอาจได้รับข้อความ
เป็นระยะจากบริษัทฯ  

(ข) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ได้แก่ หมายเลขไอพี วัน เวลาที่เข้าใช้งาน 
รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูล
ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออก
เว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู ้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึก
ประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการทำธุรกรรม 
(Transaction Log) 

(ค) ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ผ่าน CCTV เมื่อมีการติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ 
หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้อง
วงจรปิดในบริเวณพ้ืนที่ของบริษัทฯ 

(ง) ข้อมูลซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์และรวบรวมสถิติในการใช้บริการหรือใช้งานระบบ 
เช่น พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที ่เยี ่ยมชม
เว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่มีการค้นหา การใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่
บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี ้(Cookies) 
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์
ของท่านกับบริษัทฯ วิธีที่ท่านใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการที่ท่านมีกับบริษัทฯ  

1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทาง ดังนี้ 

1.2.1  เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน การลงนามในสัญญาหรือเอกสาร การสมัครงาน การตอบ
แบบสอบถาม ทั้งรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน ์หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสาร
กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด 

1.2.2  เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือ
แอปพลิเคชันของบริษัท เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของบริษัทด้วยการ
ใช้คุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

1.2.3  เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ
สามารถเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน
ระบบเว็บไซต์ การสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือการเปิดเผยโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม 
พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก
แหล่งดังกล่าว รวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย

ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะขอ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอ
ความยินยอม ดังนี้ 

(ก) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(ข) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(ค) เป็นการจำเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้

ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น 
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(ง) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรอืปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

(จ) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญ
น้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(ซ) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมี

ความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือต้องให้ข้อมูลด้วยประการอื่นใด หากเจ้าของข้อมูล
ไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวนั้น อาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกระงับ 
หรือหยุดลงชั่วคราว จนกว่าบริษัทฯจะได้รับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่
สามารถประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นได้ หรือกฎหมายกำหนดห้ามมิให้มีการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้นอีก
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 บริษัทฯ ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ
บริษัท ฯ อันชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเท่านั้น อาทิ 

2.1 ใช้สำหรับทำรายการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2.2 ใช้สำหรับติดต่อเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม แจ้งให้ทราบ ตรวจสอบ ยืนยัน

ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล  
2.3 ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล เพื ่อให้เกิดความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ 

กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและท่ีจะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 
2.4 ใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ 
2.5 ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ จัดทำการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์  
2.6 ใช้ปรับปรุง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ 

หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทฯ จะแจ้งหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลรับทราบโดยทันที ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ กระทำได้
โดยรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีส่วนได้เสีย แล้วเท่านั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมีต่อลูกค้า บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี ่ยวข้องที่ตั ้งอยู่ภายในหรือภายนอก
ประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามการวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ นำไปใช้ 
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เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้ง นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ แนวทาง ระเบียบ หรือระบบการจัดการที่
บังคับใช้กับบริษัท โดยบริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานบุคคลที่สามดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้  เพ่ือ
วัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งตัวอย่างบุคคลที่สามที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ทราบ มีดังนี ้

(ก) ผู้ให้บริการนำเข้าข้อมูล 
(ข) ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้คำปรึกษา และ/หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 
(ค) ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านการดำเนินการที่เก่ียวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท  
(ง) เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บุคคลที่สามที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมีสิทธิในการ

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ทำกับบริษัทเท่านั้น โดยข้อกำหนดส่วน
หนึ่งของสัญญาที่บริษัททำกับบุคคลที่สามเหล่านี้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย
ใด ๆ ตามที่บริษัทกำหนด และบุคคลเหล่านี้จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัย 

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งได้มีการ
กำหนดระยะเวลา ไว้อย่างชัดเจนตามชนิดของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการ
ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้  ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 เปิดเผยต่อบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจไปโดยราบรื่น
และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัทย่อยมีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง 
ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทย่อย 

3.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทน ตัวแทน ผู้เก็บ
รักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง  

3.3 เปิดเผยแก่ผู ้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing, นายทะเบียน (Registrar) เป็นต้น 

3.4 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตาม
คำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
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ประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ และบุคคลใดๆ ตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กำหนด เปิดเผยตามคำร้องขอของหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับ
ของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล 
รวมทั้งผู้สอบบัญชี 

3.5 เปิดเผยต่อตัวแทนทวงถามหนี้ ทนายความ เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ หรือการยกขึ้น
ต่อสู้ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 

3.6 เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพ่ือ
การทำธุรกรรมตามความประสงค์ของท่าน 

 
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควร
ทราบ ได้แก่ 

4.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw of Consent) ท่านมีสิทธิขอเพิกถอน
ความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้  
หากบริษัทฯ ไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นที่จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยต่อไป บริษัทฯ จะ
ดำเนินการลบข้อมูลออก 

4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่
ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ 

4.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอให้ 
บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

4.4 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูล
ที่เกี ่ยวกับท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งาน
โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
อื่นถ้าหากสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  หรือ (ข) ขอรับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ 

4.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten) ท่านมีสิทธิ
ขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เว้น
แต่กรณีที่บริษัทจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน 
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4.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป  เนื ่องจากท่านมีความ
จำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การ
ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

4.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้าน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี ้

 กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิต ิเว้นแต่การจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ
บริษัทฯ  

กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บริษัทฯ หรือเหตุจำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงเหตุอัน
ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

4.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องในกรณีท่ีบริษัทฯ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร 
และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล  และไม่เกิน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 
5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

เนื่องจากกิจการในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีบริษัทฯตั้งอยู่ในต่างประเทศ ในบางครั้งบริษทัฯ
จำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดี
ที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัท
ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง
กรณีดังต่อไปนี้ 

ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข) ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง  

และได้รับความยินยอมจากท่าน 
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ค) ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับบริษัท หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา 
ง) ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ของท่าน 
จ) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่   

สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ 
ฉ) ดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 
 

6. การใช้คุกกี้ 
บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบรษิัทฯ 

การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำท่าน ทราบถึง
ความชื ่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที ่บริษัทจะเสนอบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจใช้คุกกี ้เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ (เช่น ให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถทำงานได ้ช่วยให้บริษัทเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์
ของบริษัทหรืออีเมล ช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับ
ท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่ท่าน
สนใจยิ่งขึ้น) 

 
7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational 
Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับ
อนุญาต หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นโยบาย
การรักษาข้อมูลความลับของท่าน เป็นต้น และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำ
ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนของบริษัทฯ ก็มีหน้าที่
ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตาม
มาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญา
ในประเทศดังกล่าว เป็นต้น 
8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลยินยอม (Consent) หรือที่บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
โดยอาศัยฐานการประมวลผลตามกฎหมาย ดังนี้ ฐานปฏิบัติตามสัญญา (Contract) ฐานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Legal Obligation)  ฐานป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต (Vital Interests) ฐานประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) และ ฐานจัดทำ
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จดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ (Archives/Research/Statistic) ให้นำมาประมวลผล หรือรวบรวม จัดเก็บ ใช้และ
เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้โดยอาศัยวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ขอความยินยอมไว้หรือตามฐาน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย จะถูกเก็บไว้ที่ระบบจัดเก็บของบริษัท ดังนี้ 
 

 
 
 บริษัทขอรับรองว่าเมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บและ/หรือมีการขอถอนความยินยอมที่อนุญาตให้บริษทัมี
สิทธิประมวลผล รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ที่ไม่
สามารถอ้างฐานความยินยอม หรือฐานใด ๆ ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมาประมวลผลหรือใช้
ตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ได้อีก และบริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งพ้นระยะเวลาจัดเก็บ  และ/หรือมี
การถอนความยินยอมตามข้อนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา หรือนับแต่วันที่การถอนความยินยอม
นั้นมีผลสมบูรณ์ 
 อนึ่ง บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้กล่าวไปในวรรคสอง จะไม่
นำไปใช้กับการเก็บรักษาข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 8.1 ข้อมูลซึ่งเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ/หรอื 

8.2 ข้อมูลซึ่งเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือเพ่ือการ  
       วิจัยหรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ 

 8.3 ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมไว้เพ่ือป้องกัน ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคล  
 8.4 ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมไว้เนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วน  
                 บุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน 
                 เข้าทำสัญญา 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาจัดเกบ็ ก าหนดระยะเวลาท าลาย วธีิการท าลาย

กรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดอายท่ีุด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูถื้อหุ้น และ
จดัเก็บต่ออีก 2 ปี หลงัพน้สภาพ

ลูกคา้ท่ีท  าสญัญา จดัเก็บตลอดอายสุญัญาและจดัเก็บต่ออีก 5 ปี หลงั
ส้ินสุดสญัญา

ลูกคา้ท่ีเปิดแค่ใบสั่งซ้ือ ตลอดระยะเวลาการท าธุรกรรมร่วมกนั และจดัเก็บต่อ
อีก 5 ปี หลงัจากการพน้สภาพการเป็นคู่คา้

ผูข้ายท่ีท าสญัญา ตลอดอายสุญัญาและจดัเก็บต่ออีก 5 ปี หลงัส้ินสุดสญัญา

ผูข้ายท่ีเปิดแค่ใบสั่งซ้ือ ตลอดระยะเวลาการท าธุรกรรมร่วมกนั และจดัเก็บต่อ
อีก 5 ปี หลงัจากการพน้สภาพตามระเบียบจดัซ้ือ

พนกังานปัจจุบนัและ
พนกังานพน้สภาพ

ตลอดอายงุาน และจดัเก็บต่ออีก 10 ปี นบัแต่วนัส้ินสุด
การจา้งลูกจา้งแต่ละราย

ผูส้มคัรงาน จดัเก็บต่ออีก 30 วนั หลงัจากวนัท่ีเรียกสมัภาษณ์

ท าลายภายใน 30 วนั นบัแต่
ครบระยะเวลาการจดัเก็บ

ว่าจา้งบริษทัภายนอกท าลาย
โดยห้ามไมใ่ห้เห็นขอ้มลู
ส่วนบคุคล หรือมีสญัญา
รักษาความลบั
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 8.5 ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมไว้เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 8.6 ข้อมูลซึ่งเก็บไว้โดยความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่อง 

ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ โดยบริษัทได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้น 
          พ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
9. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทวบทวนปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข 
ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะแสดงคำประกาศ
ฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 
10. ช่องทางการติดต่อ 
ช่องทางการติดต่อบริษทัหรือผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
 ชื่อ           : บรษิทั โคลเวอร ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 ส านกังานใหญ่   : เลขที ่159 ซอย 57/1 (วเิศษสุข 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
 ตดิต่อ           : 02-731-7999 (โทรศพัท)์  

      02-731-7969 (โทรสาร) 
    info@cloverpower.co.th 
 เวบ็ไซตข์องบรษิทั https://www.cloverpower.co.th/th   

 
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
ตดิต่อ  :  ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถานทีต่ดิต่อ  : 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วเิศษสุข 2) แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหานคร 10250 
ช่องทางการตดิต่อ : เบอรโ์ทรศพัท ์: 02-731-7999 
            อเีมล : dpo-cv@cloverpower.co.th 
 
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานก ากบัดแูล 
ชื่อ          : ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
ตดิต่อ           : 02-142-1033 หรอื pdpc@mdes.go.th 
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บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 


