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วัตถุประสงค์:  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนกัถึงความสําคญัของการเคารพความเป็น

ส่วนตวัของบุคคล และความจาํเป็นในการปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามคาํนิยามดงัต่อไปน้ี) ในลกัษณะท่ี

เหมาะสมและชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัทาํนโยบายคุม้ครองเก็บการเขา้ใช/้รับข่าวสารทาง

เว็บไซต์ (“นโยบาย”) ฉบบัน้ี เพื่อคุม้ครองสิทธิของเจา้ของขอ้มูล ในเร่ืองเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูล 

(ตามคาํนิยามดังต่อไปน้ี) และการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงกระทาํโดยบริษทั รวมถึงบริษทัจะจดัให้มี

มาตรการท่ีเหมาะสมและจาํเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมเรียก “กฎหมาย”) อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีดี 

 เพื่อจุดประสงคข์องนโยบายฉบบัน้ี (สําหรับการเขา้ใช/้รับข่าวสารทางเวบ็ไซตข์องบริษทั) บริษทั

จะทาํหน้าท่ีเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามคาํนิยามดงัต่อไปน้ี) ให้เจา้ของขอ้มูลในการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล  

  

ขอบเขต: 

(1) นโยบายฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564โดยนโยบายฉบบัน้ีอาจมีการปรับปรุง

ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะไดแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลไดท้ราบต่อไป ในการน้ีบริษทัจะจดัใหมี้การ

ทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายน้ีเป็นระยะๆ  

(2) นโยบายฉบบัน้ีใชก้บัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการใชเ้วบ็ไซตบ์ริษทั การกระทาํท่ี

ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาอย่างเคร่งครัด และอาจมีการ

ดาํเนินการทางวินยั  

(3) นโยบายฉบบัน้ีให้มีผลลบลา้งนโยบาย และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดของ

บริษทัท่ีบงัคบัใชก้บัการเขา้ใช/้รับข่าวสารทางเวบ็ไซตบ์ริษทั (ถา้มี) เวน้แต่จะมีการกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

(4) นโยบายฉบบัน้ีจะบงัคบัใช้ร่วมกับแบบขอความยินยอมสําหรับเก็บการเขา้ใช้และรับข่าวสารทาง

เวบ็ไซต ์(Cookies and Newsletter Consent Form)  ท่ีเจา้ของขอ้มูลอาจไดใ้ห้ความยินยอมแลว้ โปรด

ศึกษาแบบดงักล่าวอย่างระมดัระวงั เพื่อทาํความเขา้ใจมาตรการการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั

ภายใตฐ้านความยนิยอมเม่ือเจา้ของขอ้มูลเขา้ใช/้รับข่าวสารทางเวบ็ไซตบ์ริษทั 
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นิยาม วิธีการใช้ การปรับปรุง/แก้ไข และการโอน การเกบ็รักษาข้อมูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลและวิธีการใช ้

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลของบุคคลธรรมดาท่ีสามารถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่วา่โดยขอ้มูล

นั้นเอง หรือเม่ือใชข้อ้มูลนั้นประมวลผลประกอบกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ดงันั้น บนัทึกการเก็บการเขา้ใช ้(Cookies) 

จึงสามารถถือเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลได ้  

“การประมวลผล” และ “ผลท่ีไดรั้บจากการประมวลผล” หมายถึง กระบวนการการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล

ทุกกระบวนการ เช่น การเก็บรวบรวม การส่ง การเปิดเผย และการใช ้เป็นตน้ 

รายการขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีบริษทัใช ้หรือจะไดใ้ชต่้อไป เน่ืองจากการเขา้ชมเวบ็ไซตบ์ริษทัของเจา้ของขอ้มูล 

และวตัถุประสงค ์รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ มีรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี โปรดศึกษาอย่างระมดัระวงัเพื่อทาํ

ความเขา้ใจวิธีการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคลของเจา้ของขอ้มูลระหว่างการเขา้ใชเ้ว็บไซต์บริษทัของ

เจา้ของขอ้มูล   

ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล 

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู 

ผูเ้ขา้ใช้

เวบ็ไซต ์

 

กิจกรรมต่างๆ ดาํเนินการภายใตฐ้าน

ความยินยอม 

โปรดดูแบบขอความยินยอมสาํหรับ

เก็บการเขา้ใชแ้ละรับข่าวสารทาง

เวบ็ไซตส์าํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

โปรดดูแบบ

ขอความ

ยินยอม

สาํหรับเก็บ

การเขา้ใชแ้ละ

รับข่าวสาร

ทางเวบ็ไซต ์

โปรดดูแบบขอความ

ยินยอมสาํหรับเก็บ

การเขา้ใชแ้ละรับ

ข่าวสารทางเวบ็ไซต ์

โปรดดูแบบขอ

ความยินยอม

สาํหรับเก็บการ

เขา้ใชแ้ละรับ

ข่าวสารทาง

เวบ็ไซต ์

ผูเ้ขา้ใช้

เวบ็ไซต ์

สาํหรับการเผยแพร่จดหมายข่าว

ออนไลน์จาก CKP ซ่ึงมีเน้ือหา

เก่ียวกบั CKP และบริษทัในเครือ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• อีเมล ์ จนกว่าจะยกเลิก

การสมคัรรับข่าว 

ผูเ้ขา้ใช้

เวบ็ไซต ์

 

สาํหรับการใชข้อ้มูลบนัทึกการเก็บการ

เขา้ใชเ้วบ็ไซตท่ี์จาํเป็น โดยปราศจาก

ขอ้มูลท่ีไม่สามารถไดม้าจากการ

ดาํเนินการของเวบ็ไซตแ์ละการเขา้ถึง

เวบ็ไซต ์

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• Cookie 

blazecms_session 

• Cookie XSRF-

TOKEN 

• Cookie cookie-

policy  

ขณะท่ีใชง้าน

เวบ็ไซต ์
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รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในกรณีน้ี จะถูกจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัจะใช้ความ

พยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อรักษาความปลอดภยัของเอกสารและไฟลด์งักล่าว   

การใหค้วามยนิยอมและการถอนความยนิยอม 

(ก) ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตอ้งได้รับความยินยอมก่อนการประมวลผล บริษทัจะขอความ

ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล (ผ่านแบบขอความยินยอมสําหรับเก็บการเขา้ใช/้รับข่าวสารทางเว็บไซต)์ 

ก่อนท่ีบริษทัจะดาํเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล  

(ข) เจา้ของขอ้มูลอาจถอนความยนิยอม โดยแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงับริษทัล่วงหนา้

ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลไม่สามารถถอนความยนิยอมยอ้นหลงัได ้เจา้ของขอ้มูลจะตอ้ง

แจง้ความประสงคท่ี์จะถอนความยินยอมและดาํเนินขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งต่อเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล (ตามคาํนิยามท่ีระบุในนโยบายน้ี) ของบริษทัเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่การถอน

ความยินยอมอาจจะส่งผลกระทบบางประการ ซ่ึงบริษทัจะไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลทราบก่อนการถอน

ความยินยอม หรือหลงัการถอนความยินยอมโดยเร็วท่ีสุด โดยบริษทัจะยุติการเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลของเจ้าของขอ้มูล รวมถึงแจ้งให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกยุติการกระทาํ

ดังกล่าว หลงัได้รับแจ้งการถอนความยินยอม เวน้แต่เป็นสิทธิของบริษทัหรือสามารถทาํได้ตาม

กฎหมาย 

การปรับปรุง/การแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล  

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้แก่บริษทั จะตอ้งเป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้น

เสมอ หากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายน้ี) หรือบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้จดัการเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวโดยตรง เพื่อให้ดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 7 วนันับตั้งแต่การ

เปล่ียนแปลงของขอ้มูลนั้นมีผล    

(ข) บริษทัจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทันทีท่ีทําได้ และยืนยนัการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวกับเจา้ของขอ้มูล โดยหากไม่สามารถดาํเนินการปรับปรุงขอ้มูลดังกล่าวได้ภายใน 30 วนั

หลงัจากไดรั้บคาํขอจากเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถึงระยะเวลาการดาํเนินการ

ต่อไป 
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การโอนหรือการแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคล 

(ก) บริษทัอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวดาํเนินการ

แทนบริษทัได ้เช่น การเก็บขอ้มูลโดย cloud หรือวิธีการอ่ืน การรับสมคัรงาน การจ่ายเงินเดือน การ

วิเคราะห์ หรือความช่วยเหลือทัว่ไป หรือเม่ือบริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น เพื่อการสอบทานของผูต้รวจสอบ การขายกิจการ หรือการปรับ

โครงสร้าง บริษทัจะใช้มาตรการโดยอาศัยฐานตามกฎหมายเดิมเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือขอความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล สําหรับการโอนข้อมูล และการประมวลผลภายในประเทศบริษัทจะ

ดาํเนินการเพื่อให้เจา้ของขอ้มูลมัน่ใจว่าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีความปลอดภยัตามกฎหมาย

และมาตรฐานของบริษทั 

(ข) บริษทัอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทั หรือผูใ้หบ้ริการซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกไปยงัท่ีอ่ืนทัว่โลก เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวดาํเนินการแทนบริษทัได ้เช่น การ

เก็บข้อมูลโดย cloud หรืออย่างอ่ืน การรับสมัครงาน การจ่ายเงินเดือน การวิเคราะห์ หรือความ

ช่วยเหลือทัว่ไป หรือเม่ือบริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ

บริษทั เช่น เพื่อการสอบทานของผูต้รวจสอบ การขายกิจการ หรือการปรับโครงสร้าง หากบริษทัมี

สิทธิดาํเนินการประมวลผลตามฐานสัญญา บริษทัจะใชม้าตรการตามฐานสัญญาดงักล่าวในการโอน

หรือประมวลขอ้มูล แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับการโอนหรือการประมวลผลท่ีไม่ไดอ้าศยัฐานสัญญา 

บริษทัจะใช้มาตรการตามความยินยอมท่ีเจ้าของข้อมูลได้ให้ไวใ้นแบบขอความยินยอม ในกรณี

ดังกล่าวน้ี บริษทัจะดาํเนินการเพื่อให้เจ้าของขอ้มูลมัน่ใจว่าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีความ

ปลอดภยัตามกฎหมายและมาตรฐานของบริษทั 

การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลจะถูกเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลาท่ีจาํเป็นตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

หรือตามความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัจะยุติการเก็บรักษาดงักล่าวทนัทีท่ี

พบตามเหตุสมควรว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวไม่ตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์น

การเก็บรักษา และการเก็บรักษานั้นไม่มีความจาํเป็นตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือไม่มีความจาํเป็นใน

การประกอบธุรกิจของบริษทัแลว้  
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(ข) บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเจ้าของขอ้มูลท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีบังคับใช้ของบริษทั หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูล หรือควรไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษจากเจา้ของขอ้มูล 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล (“DPO”) ของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี: 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ:กฎหมาย  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั  

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร        +66(0) 2691-9720-34 

โทรสาร +66(0) 2691-9723 

อีเมล ์ ckpdpo@ckpower.co.th  

(2) ขั้นตอนการรับขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูล  

บริษทักาํหนด ขั้นตอนการรับขอ้ร้องเรียน และการดาํเนินการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนตามกระบวนการ

และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎหมายและประกาศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะจดัทาํเป็นแนวปฏิบติัเพื่อใชใ้น

บริษทั โดยจะมีการทบทวนแนวปฏิบติัอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอเพื่อมัน่ใจว่าบริษทัปฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งครบถว้น 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

(1) สิทธิในการไดรั้บแจง้: หากบริษทัตอ้งการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลในลกัษณะใดๆ ท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของความยินยอมท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ หรือ

ขอบเขตท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบ และ/หรือขอความยินยอม

จากเจา้ของขอ้มูลก่อน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอบเขตเพิ่มเติมดงักล่าว  

(2) สิทธิในการเขา้ถึง: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไดต้ลอดเวลา

เพื่อสอบทาน และขอทราบเก่ียวกบัวิธีท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

mailto:ckpdpo@ckpower.co.th
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(3) สิทธิในการทาํสาํเนา: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในรูปแบบท่ี

บริษทัสามารถใหไ้ดต้ามสมควร   

(4) สิทธิในการเคล่ือนยา้ยขอ้มูล: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้บริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลในรูปแบบท่ีสมเหตุสมผลและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานอ่ืนท่ีเจา้ของขอ้มูลเลือก   

(5) สิทธิในการแกไ้ข: หากขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เป็นปัจจุบนั เจา้ของ

ข้อมูลมีหน้าท่ีในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

ครบถว้น และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด โดยการส่งคาํขอแก้ไขตามขั้นตอนท่ีบริษทัประกาศ ซ่ึงการ

แกไ้ขน้ีนอกจากจะเป็นหนา้ท่ีของเจา้ของขอ้มูลแลว้ยงัเป็นสิทธิของเจา้ของขอ้มูลดว้ย 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเม่ือ อย่างไรก็ตาม 

บริษทัอาจปฏิเสธการถอนของเจา้ของขอ้มูลในกรณีท่ีไม่มีกฎหมาย/สัญญาอนุญาต การถอนความ

ยนิยอมของเจา้ของขอ้มูลจะไม่มีผลใดๆ กบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลก่อนหนา้นั้น หากการถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลจะส่งผลกระทบต่อส่วนใด

ส่วนหน่ึงของขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิ หรือผลประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะใชค้วามพยายาม

อย่างท่ีสุดในการแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถึงผลกระทบดงักล่าวก่อนท่ีเจา้ของขอ้มูลจะแสดงเจตนา

ถอนความยนิยอมหากเป็นไปได ้หรือหลงัจากนั้นโดยเร็วท่ีสุด 

(7) สิทธิในการลบ: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้ลบ หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเป็น

ขอ้มูลท่ีไม่อาจระบตุวัตนได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี:  

(ก)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไม่จาํเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไวอี้กต่อไป  

(ข)  เจา้ของขอ้มูลถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูล และบริษทัไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการเก็บ

รวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลอีกต่อไป  

(ค)  เจ้าของขอ้มูลคดัคา้นการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของ

ขอ้มูล และบริษทัไม่มีเหตุผลอนัชอบธรรมท่ีจะปฏิเสธการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูล หรือ  

(ง)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจปฏิเสธคาํขอของเจา้ของขอ้มูล หากบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการวิจยัทางสถิติโดยมีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทาง

กฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการใชห้รือป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย  
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(8) สิทธิในการระงบั: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี:  

(ก)  เม่ือบริษทัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มูลบางอยา่งเพื่อวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขหรือปรับปรุง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูล  

(ข)  เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลควรจะถูกลบ แต่เจา้ของขอ้มูลขอให้ระงบัการใชง้านแทน 

(ค)  เม่ือไม่จาํเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลอีกต่อไป แต่เจา้ของขอ้มูลขอให้

บริษทัดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อเป็นฐานในการตั้งขอ้เรียกร้อง

ทางกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการใชห้รือการป้องกนัตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือ  

(ง)    เม่ือบริษทัอยูใ่นระหวา่งการพิสูจน์สิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  เพื่อปฏิเสธการคดัคา้น

ของเจา้ของขอ้มูล ในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์

ต่างๆ รวมถึง การวิจยัทางสถิติตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหด้าํเนินการได ้

(9) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็บ

รวบรวม การจดัเก็บ การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล ในกรณีดงัต่อไปน้ี:  

(ก) ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวตัถุประสงค์ ดังน้ี (1) 

ผลประโยชน์สาธารณะ (2) การท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของรัฐบาล หรือ (3) ประโยชน์

โดยชอบธรรมตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชข้องบริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ (บริษทัอาจคดัคา้นคาํขอ

ดังกล่าวหาก (กก) การคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูลจะนําไปสู่การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ 

(ขข) การประมวลผลดังกล่าวเก่ียวข้องกับการตั้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบติัตาม

กฎหมาย หรือการใชห้รือป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย)  

(ข) ในกรณีท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล

เพื่อจุดประสงคเ์พื่อการตลาดโดยเฉพาะ หรือ  

(ค) ในกรณีท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวิจยัตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย รวมถึงเพื่อวตัถุประสงคท์างสถิติ 

 

 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองเก็บการเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์ 

หน้าท่ี 8/8 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 

ภาษา 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกําหนดใดของนโยบายฉบับน้ี กับฉบับ

แปลภาษาไทยใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                           -ลงลายมือช่ือ- 

           (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                     ประธานกรรมการ 

 


