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จุดประสงค์:  

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

ส่วนตวัของบุคคล และความจาํเป็นในการปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามคาํนิยามท่ีระบุในนโยบายน้ี) ใน

ลักษณะท่ีเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้ น บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลภายนอกองค์กร (“นโยบาย”) ฉบับน้ี เพื่อคุ ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล ในเร่ืองเก่ียวกับการ

ประมวลผลขอ้มูล (ตามคาํนิยามท่ีระบุในนโยบายน้ี) และการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงกระทาํโดยบริษทั 

รวมถึงบริษทัจะจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและจาํเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามบทบญัญติัของ

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมเรียก “กฎหมาย”)  

อีกทั้งเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีดี 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคข์องนโยบายน้ี บริษทัจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระมวลขอ้มูลส่วนบุคคล (ตาม

คาํนิยามท่ีระบุในนโยบายน้ี) ให้เจา้ของขอ้มูลในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัในเครือของบริษทั ไดแ้ก่ 1) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอเนอร์จี จาํกดั 

(“SEAN”) 2) บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั (“NN2”) 3) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) 4) บริษทั 

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (“BIC”) 5) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) (รวมเรียก “บริษัทในเครือ”)  

ขอบเขต: 

(1) นโยบายฉบบัน้ีจะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 โดยนโยบายฉบบัน้ีอาจมีการปรับปรุง

เพื่อความมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงน้ีให้เจา้ของขอ้มูลได้ทราบต่อไป ในการน้ี

บริษทัจดัใหมี้การทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายน้ีเป็นระยะๆ 

(2) นโยบายฉบบัน้ีใชก้บัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงกระทาํโดยบริษทั ภายในประเทศไทย หรือ

การประมวลผลของบริษทัในเครือของบริษทั ภายในประเทศไทย การกระทาํท่ีขดัต่อกฎหมายหรือขดั

ต่อนโยบายฉบบัน้ี จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเคร่งครัด และอาจมีการดาํเนินการทางวินยั 

(3) นโยบายฉบบัน้ีให้มีผลลบลา้งนโยบาย และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดของ

บริษทัท่ีบงัคบัใชก้บับุคคลภายนอก (ถา้มี) เวน้แต่จะมีการกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

(4) นโยบายฉบบัน้ีจะบงัคบัใชร่้วมกบัแบบขอความยินยอมสําหรับบุคคลภายนอกท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้

ความยินยอมแลว้ โปรดศึกษาแบบดงักล่าวอย่างระมดัระวงั เพื่อทาํความเขา้ใจมาตรการการใชข้อ้มูล

ส่วนบุคคลของบริษทัภายใตฐ้านความยนิยอม 
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นิยาม วิธีการใช้ การเกบ็ข้อมูล การปรับปรุง/แก้ไข การโอนข้อมูล สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

ขอ้มูลส่วนบุคคลและวิธีการใช ้

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลของบุคคลธรรมดาท่ีสามารถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่วา่โดยขอ้มูล

นั้นเอง หรือเม่ือใชข้อ้มูลนั้นประมวลผลประกอบกบัขอ้มูลอ่ืนๆ   

“การประมวลผล” และผลท่ีไดรั้บจากการประมวลผล หมายถึง กระบวนการการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลทุก

กระบวนการ เช่น การเก็บรวบรวม ใช ้และการเปิดเผย เป็นตน้   

รายการขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีบริษทัใช ้หรือจะไดใ้ชต่้อไป และวตัถุประสงค ์รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ มีรายละเอียด

ตามตารางต่อไปน้ี โปรดศึกษาอยา่งระมดัระวงัเพื่อทาํความเขา้ใจวิธีการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคลของ

เจา้ของขอ้มูล และโปรดทราบวา่รายการท่ีระบุในตารางน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยท่ีบริษทัไดใ้ชค้วาม

พยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะใหข้อ้มูลแก่เจา้ของขอ้มูลอยา่งครบถว้นแลว้ 

ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

งานวิศวกรรม 

ผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม 

การจัดการประชุม: เพ่ือจดัการประชุม

สาํหรับคู่สัญญาในการลงนามบนัทึก

ความเขา้ใจระยะแรก (preliminary 

Memorandum of Understanding) กบั

รัฐบาล 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ท่ีอยู ่

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• รายงานการ

ประชุม  

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

ผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม 

การจัดการประชุม: เพ่ือจดัการประชุม

เก่ียวกบัการศึกษาความเป็นไปไดท้าง

ส่ิงแวดลอ้ม 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย  

• ช่ือ 

• ท่ีอยู ่

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• รายงานการ

ประชุม  

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

พนกังานของ

บริษทัในเครือ  

การจัดหาท่ีพกั: เพ่ือจดัหาท่ีพกัและ

สาํรองตัว๋เดินทาง เช่น เท่ียวบิน ตัว๋

รถไฟ สาํหรับการเขา้พ้ืนท่ีใน

สัญญา • ช่ือ 

• ท่ีอยู ่

• ขอ้มูลติดต่อ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

การศึกษาความเป็นไปไดท้าง

ส่ิงแวดลอ้ม 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• ขอ้มูลการเดินทาง 

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

ชาวบา้น จัดทํารายงาน: เพ่ือจดัทาํรายงานสรุป

การศึกษาความเป็นไปไดท้างสังคม  

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย  

• เพศ 

• สถานภาพของ

ครอบครัว 

• รายการ

อสังหาริมทรัพย ์

• อาชีพ 

• รายได ้

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

พนกังานของ

บริษทัในเครือ 

การลงทะเบียนเข้าประชุม: สาํหรับ

การลงทะเบียนเขา้ประชุม

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง  

สัญญา • ช่ือ 

• อีเมล ์

• ช่ือองคก์ร 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• รายงานการ

ประชุม  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ท่ีมีแนวโนม้จะ

เป็นพนัธมิตรทาง

ธุรกิจ)  

การเลือกพนัธมติรทางธุรกิจ: เพ่ือการ

เลือกผูซ้ื้อและผูส้นบัสนุนทางเทคนิค 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือองคก์ร 

• ช่ือผูป้ระสานงาน 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

• ท่ีอยู ่

• แฟ้มผลงาน 

• ขอ้มูลอ่ืนๆท่ี

สามารถบ่งช้ี

ความสามารถของ

พนัธมิตรทาง

ธุรกิจ 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

บุคคลภายนอก (ผู ้

ท่ีอาจจะเป็น

ผูรั้บเหมาและ

ผูรั้บเหมาช่วง) 

การให้ความช่วยเหลือเจ้าของ

โครงการ: เพ่ืออาํนวยความสะดวกและ

ให้ความช่วยเหลือเจา้ของโครงการใน

การเลือกผูรั้บเหมาหลกัในสัญญาจา้ง

เหมาเบด็เสร็จ (EPC) และผูรั้บเหมา

ช่วง 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือองคก์ร 

• ช่ือผูป้ระสานงาน 

• อีเมล ์

• แฟ้มผลงาน 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

ชาวบา้น การรวบรวมข้อมูลของชาวบ้าน: เพ่ือ

รวบรวมและจดัเก็บสาํหรับการการ

ยา้ยถ่ินฐานและการชดเชยให้กบั

ชาวบา้น 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• ท่ีตั้ง 

• การชดเชย 

• ขอ้มูลเก่ียวกบั

ครอบครัว  

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

พนกังานของ

บริษทัในเครือ

และ

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

ผูรั้บเหมา) 

การให้คําปรึกษากับเจ้าของโครงการ: 

เพ่ือใหค้าํปรึกษากบัเจา้ของโครงการ

ในการดาํเนินงานและการบาํรุงรักษา 

สัญญา 

(สาํหรับ

พนกังานของ

ผูรั้บเหมา) 

และ

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

(สาํหรับ

พนกังานของ

ผูรั้บเหมา

ช่วง)  

• ช่ือ 

• เบอร์โทรศพัท ์

• อีเมล ์

• ขอ้มูลการปฏิบติั

ทัว่ไป 

ระหว่างการจา้ง

งาน หรือ

สัญญาการจา้ง 

และหลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การระบตุัวสินค้า: เพ่ือสาํรวจความ

ตอ้งการเฉพาะเจาะจงของพนกังานใน

การใชสิ้นคา้ 

สัญญา  • ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 
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19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ปัญหาและความ

ตอ้งการส่วน

บุคคล 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

คู่สัญญา) 

การเจรจาราคาและเง่ือนไข: เพ่ือการ

เจรจาเร่ืองราคาและเง่ือนไขของสินคา้

ในจะจดัซ้ือ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย  

• ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

• แฟ้มผลงานและ

ขอ้มูลสเปก 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

คู่สัญญา) 

การพจิารณาความสามารถ: เพ่ือทาํ

การตรวจสอบความสามารถของ

องคก์รและบคุคล เพ่ือเป็นผูข้ายท่ี

ไดรั้บอนุมติั (approved vendor) 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

• ประกาศนียบตัร

ของบคุคล 

• แฟ้มผลงานและ

ขอ้มูลสเปก 

ระหว่าง

ระยะเวลาการ

ให้บริการและ

หลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

คู่สัญญา) 

การจ้างบริการเกี่ยวกบังานขนส่ง: 

สาํหรับการจา้งบริการงานขนส่ง 

ภายในประเทศและขา้มประเทศ  

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

• ขอ้มูลการเดินทาง

และท่ีตั้ง  

ระยะเวลาการ

ให้บริการและ

หลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

คู่สัญญา) 

การจ้างบริการเกี่ยวกบังานพธิีการ

ศุลกากร: เพ่ือจา้งบริการเก่ียวกบังาน

พิธีการศุลกากร  

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลาการ

ให้บริการและ

หลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

(เจา้หนา้ท่ี BOI) 

การจัดเตรียมอาหารให้กบัเจ้าหน้าท่ี 

BOI: เพ่ือการจดัเตรียมอาหารใหก้บั

ทีมผูต้รวจสอบของสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

(BOI) ระหว่างการเขา้ตรวจสอบ

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง  

• ขอ้มูลความชอบท่ี

ไม่อ่อนไหว  

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

(เจา้หนา้ท่ีจาก

คณะกรรมการ

ส่งเสริมการ

ลงทุนลาว 

(Master List)) 

อํานวยความสะดวกให้กบัเจ้าหน้าท่ี

ลาว: เพ่ือการอาํนวยความสะดวก

ให้กบัเจา้หนา้ท่ีลาวมาปฏิบติัหนา้ท่ี 

เช่น การรับส่ง ท่ีพกั และค่าใชจ้่ายอ่ืน  

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย  

• ช่ือ 

• เพศ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• หนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้่าย

ประจาํวนั 

• ขอ้มูลการเดินทาง

และโรงแรม 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การบริหารคลังสินค้า: เพ่ือการบริหาร

คลงัสินคา้ เก่ียวกบัการบนัทึกการ

จดัการคลงัสินคา้โดยบุคลากร เช่น 

การรับสินคา้ การส่งสินคา้ การยืม

สินคา้ และการคืนสินคา้  

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• สินคา้ท่ีไดรั้บและ

ไดจ้ดัส่ง 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัผู ้

ยืมหรือผูใ้ช ้

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การดําเนินงานในป๊ัมนํ้ามนั: เพ่ือ

ดาํเนินงานในป๊ัมนํ้ามนั ณ สถานท่ี

ปฏิบติังานต่างๆ 

สัญญา • ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ  

การจัดการความปลอดภัย: เพ่ือจดัการ

ความปลอดภยัในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีใน

สถานท่ีปฏิบติังานต่างๆ โดยการ

ใชล๊้อค  

สัญญา • ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

• พ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให้

เขา้ถึง 

• ตาํแหน่งของล๊อค 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

งานสํานักกรรมการผู้จัดการ 

พนกังานบริษทั

ในเครือและ

ผูบ้ริหาร 

การจัดงาน: เพ่ือการจดังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัองคก์ร เช่น พิธีลงนามสัญญา 

สัญญาและ

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ี

เฉพาะเจาะจงของ

ผูบ้ริหาร 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

บุคคลภายนอก 

(แขก หรือ

เจา้หนา้ท่ีรัฐ)  

การจัดงาน: เพ่ือการจดังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัองคก์ร เช่น พิธีลงนามสัญญา 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ  

การจัดการการเย่ียมชมสถานท่ี: เพ่ือ

ดาํเนินการให้พนกังานสามารถเขา้

เย่ียมชมสถานท่ี และการเดินทางทัว่ไป 

เช่น เท่ียวบิน และการสาํรองท่ีพกั

อาศยั 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• บตัรประจพตวั

ประชาชน 

• เบอร์ติดต่อ 

• หนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลการเดินทาง

และโรงแรม 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(แขก ครอบครัว 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ) 

การจัดการการเย่ียมชมสถานท่ีและการ

เดินทาง: เพ่ือดาํเนินการใหบุ้คคล

สามารถเขา้เย่ียมชมสถานท่ี และการ

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

เดินทางทัว่ไป เช่น เท่ียวบิน และการ

สาํรองท่ีพกัอาศยั 

• เบอร์ติดต่อ 

• หนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลการเดินทาง

และโรงแรม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การขอวีซ่า: เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ผูบ้ริหารและพนกังานในการขอวีซ่า  

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• ท่ีอยู ่

• หนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลท่ีจาํเป็นใน

การเดินทาง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ถือหุ้น และ 

ผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมผูถื้อหุน้) 

การประชุมผู้ถือหุ้น: เพ่ือการจดัการจดั

ประชุมผูถื้อหุน้ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน (ไม่มี

ขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่

เลือดและศาสนา) 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ท่ีอยู ่

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

กรรมการของ

บริษทัในเครือ 

การดําเนินการเร่ืองการฝึกอบรมของ

กรรมการ: เพ่ือดาํเนินการเก่ียวกบัการ

ฝึกอบรมของกรรมการ 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ขอ้มูลการ

ฝึกอบรม 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(บุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้ง) 

การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

การแพทย์: เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ

เก่ียวกบัการแพทย ์เช่น การเดินทาง 

และท่ีพกั 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• เบอร์โทรศพัท ์

• หนงัสือเดินทาง 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 
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แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ใบเสร็จรับเงิน 

(ไม่มีขอ้มูล

เก่ียวกบัสุขภาพ) 

• ขอ้มูลการเดินทาง

และโรงแรม 

พนกังานบริษทั

ในเครือและ

บุคคลภายนอก 

(เช่น ครอบครัว 

หรือบคุคล

สาธารณะ) 

การเข้าเย่ียม: เพ่ือจดัการการเขา้เย่ียม

ในกรณีการรักษาตวัในโรงพยาบาล 

และการคลอดบุตรของบุคคลสาํคญั 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบั

โรงพยาบาล 

• ภาพน่ิงท่ีไดถ่้าย

ขณะเขา้เย่ียม 

• ใบเสร็จเพ่ือ

ดาํเนินการเบิกเงิน 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก 

(นางแบบ) 

กิจกรรมพเิศษ: เพ่ือการจดักิจกรรม

พิเศษ 

สัญญา • ภาพน่ิงและ

ภาพเคล่ือนไหว 

• ช่ือ 

• เบอร์โทรศพัท ์

ระยะเวลาการ

ให้บริการและ

หลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือและ

บุคคลภายนอก 

(เช่น แขก 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือ

ชาวบา้น  

กิจกรรม CSR: เพ่ือการทาํกิจกรรม 

CSR เช่น การช่วยเหลือภยัพิบติั การ

ทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาคเงิน

และส่ิงของให้กบัชุมชมและองคก์ร

ต่างๆ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• หนงัสือเดินทาง 

• ภาพเคล่ือนไหว

หรือภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

ผูบ้ริหารบริษทั

ในเครือ 

การจัดทําส่ือCSR: เพ่ือการจดัทาํ

บทความเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้

สัมพนัธ์  

สัญญาและ

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ภาพเคล่ือนไหว

หรือภาพน่ิงท่ี

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 
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แก้ไขคร้ังท่ี 01 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

เฉพาะเจาะจงของ

ผูบ้ริหาร 

บุคคลภายนอก 

(เช่น ชาวบา้น) 

ส่ือการโฆษณา: เพ่ือจดัทาํส่ือโฆษณา

ของบริษทัและบริษทัในเครือผา่น

ช่องทางอินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์

นิตยสาร โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั CSR 

บทบรรณาธิการ และวนัสาํคญั 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การเผยแพร่ข่าว: เพ่ือการจดัทาํขา่ว

สาํหรับใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 

เก่ียวกบัแผนการดาํเนินงาน แผนการ

ขยายตวั การลงทุนในธุรกิจพิเศษ 

กิจกรรม CSR การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองคก์ร 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เน้ือหาเฉพาะจาก

การสัมภาษณ์

พนกังาน 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

งานการเงินและการบัญชี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจ่ายเงินให้กับพนักงาน: เพ่ือการ

จ่ายเงินต่างๆ ให้กบัพนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 

• ขอ้มูลระบตุวัตน 

เช่น บตัร

ประจาํตวั

ประชาชน 

• เลขบญัชีธนาคาร 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก 

(ผูข้ายบุคคล

ธรรมดา) 

การจ่ายเงินให้กับคู่ค้า: เพ่ือการจ่ายเงิน

ให้กบัผูข้ายบคุคลธรรมดา 

สัญญา • ช่ือ 

• ขอ้มูลระบตุวัตน 

เช่น บตัร

ประจาํตวั

ประชาชน 

• เลขบญัชีธนาคาร 

ระยะเวลาการ

ให้บริการและ

หลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

บุคคลภายนอก 

(ผูข้ายท่ีเป็น

องคก์ร) 

การจ่ายเงินให้กับคู่ค้า: เพ่ือการจ่ายเงิน

ให้กบัผูข้ายท่ีเป็นองคก์ร 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือองคก์ร 

• เลขบญัชีของ

องคก์ร 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ท่ีอยู ่

ระยะเวลาการ

ให้บริการและ

หลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก 

(บุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้ง) 

การคืนเงินทดรองจ่ายให้กับการรักษา

ในโรงพยาบาล: เพ่ือการคืนเงินทดรอง

จ่ายให้กบัการรักษาในโรงพยาบาล

ของบคุลากรเฉพาะราย 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• หนงัสือเดินทาง 

• ใบเสร็จรับเงินการ

ขายสินคา้และ

บริการ 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ซ้ือบุคคล

ธรรมดา) 

บัญชีลูกหนีข้องผู้ซ้ือ: เพ่ือจดัทาํ

บญัชีลูกหน้ีของผูซ้ื้อบคุคลธรรมดา 

ในการขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

สัญญา • ช่ือ 

• ขอ้มูลระบตุวัตน 

เช่น บตัร

ประจาํตวั

ประชาชน 

• เลขบญัชีธนาคาร 

ระยะเวลาของ

สัญญาซ้ือขาย

และหลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของผู ้

ซ้ือท่ีเป็นองคก์ร) 

บัญชีลูกหนีข้องผู้ซ้ือ: เพ่ือจดัการ

บญัชีลูกหน้ีของผูซ้ื้อท่ีเป็นองคก์ร ใน

การขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือองคก์ร 

• เลขบญัชีธนาคาร

ขององคก์ร 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ท่ีอยู ่

ระยะเวลาของ

สัญญาซ้ือขาย

และหลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การบันทึกทรัพย์สินถาวร: เพ่ือจด

บนัทึกทรัพยสิ์นถาวรท่ีพนกังาน

ครอบครอง และหนา้ท่ีในการดูแล

รักษาทรัพยสิ์น รวมถึงการส่ังซ้ือ

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• รายการทรัพยสิ์น

ท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 
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19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ทรัพยสิ์นโดยพนกังานบางเจา้ของ

ขอ้มูล  

• คาํส่ังซ้ือสินคา้ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

บัญชีแยกประเภทท่ัวไป: เพ่ือจดัทาํ

บญัชีแยกประเภททัว่ไป 

สัญญา • จาํนวนผูใ้ช ้

• ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูใ้ชง้านแต่ละ

เจา้ของขอ้มูล 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ลงทุนบุคคล

ธรรมดา หรือผู ้

ลงทุนประเภท

องคก์ร) 

ความช่วยเหลืออ่ืนๆ: เพ่ือช่วยเหลือ

ตามท่ีไดผู้ล้งทุนไดร้้องขอ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลองคก์ร 

• นามบตัร 

• สรุปคาํร้องขอ

หรือปัญหา 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก  

(ผูล้งทนุบคุคล

ธรรมดา สมาชิก

ครอบครัว และ

พนกังานของผู ้

ลงทุนประเภท

องคก์ร)  

การสนับสนุนผู้ถือหุ้น: เพ่ือใหบ้ริการ

ผูถื้อหุ้นในดา้นต่างๆ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• จาํนวนของหุ้นท่ีผู ้

ถือหุ้นแต่ละราย

ถือ 

• สรุปขอ้ร้องเรียน

จากผูถื้อหุ้น 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก  

(ผูท่ี้อาจจะเป็น

พนัธมิตรทาง

ธุรกิจ) 

การเลือกพนัธมติรทางธุรกิจ: เพ่ือการ

เลือกพนัธมิตรทางธุรกิจดา้นการเงิน 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือองคก์ร 

• ช่ือผูป้ระสานงาน 

• เบอร์โทรศพัท ์

• อีเมล ์

• ท่ีอยู ่

• แฟ้มผลงานและ

ขอ้มูลการ 

• ปฏิบติังานทัว่ไป 

 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากนิติ

กรรมสุดทา้ย 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

งานบริหารองค์กร 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การบริหารจัดการพื้นท่ี: เพ่ือการ

จดัการงานบริหาร เช่น งานบริหาร

พ้ืนท่ี การเช่า ท่ีจอดรถ รวมถึงการจด

ทะเบียนรถยนต ์

สัญญา • ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี

สามารถระบุ

ตวัตนของ

พนกังานขบัรถท่ี

รับผิดชอบ

ยานพาหนะ  

• ขอ้มูลเก่ียวกบั

ยานพาหนะ 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของผู ้

ให้บริการ

ภายนอก) 

การบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวก: 

เพ่ือจา้งเหมาบริการงานบาํรุงรักษา

บางส่วน ขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการ อาจ

ถูกส่งให้กบับคุคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น เจา้ของอาคาร ตามเง่ือนไขการเช่า

พ้ืนท่ีอาคาร  

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• เพศ 

• อีเมล ์

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลาของ

สัญญาบริการ

และหลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของผู ้

ให้บริการ

ภายนอก) 

บริการงานทําความสะอาด: เพ่ือจา้ง

เหมาบริการงานบริการทาํความสะอาด

บางส่วนจากผูใ้ห้บริการภายนอก 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• ขอ้มูลดา้น

ธนาคาร 

• เอกสารท่ีเก่ียวกบั

งาน 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลาของ

สัญญาบริการ

และหลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี  

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 14/42 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการสาธารณูปโภค: เพ่ือการ

จดัซ้ือสาธารณูปโภคท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เช่น โทรศพัทมื์อถือ 

สัญญา • ช่ือ 

• เบอร์โทรศพัท ์

• บนัทึกการโทร 

• ใบเรียกเก็บเงินค่า

โทรศพัท ์

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของผู ้

ให้บริการจดัเก็บ) 

การจัดส่งเอกสาร: เพ่ือจดัการการ

จดัเก็บเอกสารท่ีไม่ใช ้โดยการจดัเก็บ

ในกล่องและส่งให้กบัผูใ้หบ้ริการ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือองคก์ร 

• เบอร์โทรศพัท ์

• อีเมล ์

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลาของ

สัญญาบริการ

และหลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือและ

บุคคลภายนอก (ผู ้

เย่ียมชม) 

กล้องวงจรปิด: เพ่ือดูแลและเขา้ถึง

ระบบกลอ้งวงจรปิด ถา้จาํเป็น  

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• บนัทึกภาพกลอ้ง

วงจรปิด 

จนกว่า

บนัทึกภาพจะ

ถูกลบ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การให้บริการงานบริหาร: เพ่ือจดัการ

และให้บริการงานบริหารกบักิจกรรม

ภายใน เช่น กิจกรรมแข่งขนัรีไซเคิล 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ผลการแข่งขนั 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

งานบริหารรถยนต์: เพ่ืองานบริหาร

รถยนตท่ี์มีพนกังานขบัรถประจาํ

สาํหรับผูบ้ริหาร เช่น เก็บบนัทึก

เส้นทาง และกลอ้งติดรถยนต ์

สัญญา • ช่ือและขอ้มูลระบุ

ตวัตนทัว่ไปของ

ผูบ้ริหาร 

• ช่ือและขอ้มูลระบุ

ตวัตนทัว่ไปของ

พนกังานขบัรถ 

• บนัทึกเส้นทาง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 15/42 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• บนัทึกภาพกลอ้ง

ติดรถยนต ์

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

งานสนับสนุนรถยนต์: เพ่ือสนบัสนุน

รถยนตแ์ก่ผูบ้ริหารโดยไม่มีพนกังาน

ขบัรถ 

สัญญา • ช่ือและขอ้มูลระบุ

ตวัตนทัว่ไปของ

ผูบ้ริหาร 

• บนัทึกภาพกลอ้ง

วงจรปิด 

• บนัทึกการ

เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การบริหารรถยนต์ท่ีใช้ร่วมกัน: เพ่ือ

ให้บริการรถยนตท่ี์ใชร่้วมกนั และ

จดัการระบบการติดตาม รวมถึงบนัทึก

เก่ียวกบัพนกังานท่ีใชบ้ริการรถยนต์

นั้น 

สัญญา • ช่ือของพนกังานท่ี

ใชบ้ริการรถยนต์

ท่ีใชร่้วมกนั 

• บนัทึกการ

เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การสํารองเท่ียวบิน: เพ่ือติดต่อกบัผูใ้ห้

บริการภายนอกสาํหรับการสาํรอง

เท่ียวบินให้พนกังาน และดาํเนินการ

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• หนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง   

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การสํารองตั๋วรถไฟ: เพ่ือสาํรองตัว๋

รถไฟให้พนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• หนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 16/42 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การสํารองท่ีพกัในโรงแรม: เพ่ือ

ดาํเนินการสาํรองท่ีพกัในโรงแรม ทั้ง

โดย CKP เองและโดยผูใ้ห้บริการ

ภายนอก 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• หนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดซ้ือประกันภัย: เพ่ือการจดัซ้ือ

ประกนัภยัให้กบัผูเ้ดินทางเป็นรายคร้ัง 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• อาย ุ

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• หนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการการเบกิเงินคืน: เพ่ือ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการเบิกเงินคืนใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัการเดินทางโดย

พนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 

• แบบฟอร์ขอเบิก

เงินคืน 

• ใบเสร็จรับเงิน 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การดําเนินงานท่ัวไปจากสํานกังาน

เวียงจันทน์: เพ่ือรายงานการ

ดาํเนินงานทัว่ไปท่ีไดรั้บมาจาก

สาํนกังานเวียงจนัทน์ รวมถึงงาน

เอกสารทัว่ไป การติดต่อหน่วยงานรัฐ 

กิจกรรมกบัคูค่า้ และการประชุม การ

ปฏิบติังานน้ีอาจมีการส่งขอ้มูลของ

พนกังานของ XPCL และ NN2 รวมถึง

พนกังานอ่ืนๆท่ีประจาํท่ีประเทศลาว 

สัญญา • ขอ้มูลเก่ียวกบั

พนกังาน 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ช่ือองคก์ร 

• รายงานกิจกรรม

ทัว่ไป 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 17/42 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

งานควบคุมและกํากบัดูแลธุรกิจ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ และ

บุคคลภายนอก 

(บุคลากรของ

บุคคลภายนอก) 

ประสานงานกบั

ทั้งบริษทัและ

บริษทัในเครือ 

การจัดการเอกสาร: เพ่ือจดัการและ

จดัเก็บเอกสารส่วนใหญ่ของบริษทั

และบุคคลภายนอก รวมถึง สัญญา 

ใบอนุญาตส่วนบคุคล และขอ้มูล

ทัว่ไปอ่ืน  

สัญญาและ

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ใบอนุญาต

เก่ียวกบัวิชาชีพ 

• ขอ้มูลระบตุวัตน

ทัว่ไป (โดยไม่มี

ขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่

เลือดและศาสนา) 

• ประวติัการทาํงาน 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

• ลายมือช่ือ   

ระหว่าง

ระยะเวลาของ

สัญญาบริการ

และการจา้งงาน

และ 

หลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

หรือ 10  ปี 

หลงัจากนิติ

กรรมสุดทา้ย

กบับริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ถือหุ้นของ

บริษทั) 

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น: เพ่ือ

ประสานงานกบับุคคลภายนอก ในการ

พิมพเ์อกสารการประชุมเพ่ือส่งให้ผูถื้อ

หุ้น รวมถึงดาํเนินการจดัส่ง 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ท่ีอยู ่

• เลขผูถื้อหุ้น 

• ขอ้มูลการถือหุ้น 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ถือหุ้นของบริษทั

และผูรั้บมอบ

ฉนัทะ) 

บันทึกการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: 

เพ่ือจดบนัทึกการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุ้น 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน (ไม่มี

ขอ้มูลเก่ียวกบั

ศาสนาและหมู่

เลือด) 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ถือหุ้นของบริษทั

และผูรั้บมอบ

ฉนัทะ) 

บันทึกการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: 

เพ่ือจดบนัทึกการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุ้น 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน (ไม่มี

ขอ้มูลเก่ียวกบั

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

ประชุม 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 18/42 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ศาสนาและหมู่

เลือด) 

• ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ของผูเ้ขา้ร่วม 

• ภาพน่ิงและ

ภาพเคล่ือนไหว

ของการประชุม

ทางไกล 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการประชุม: เพ่ือจดัการประชุม

ให้กบัคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการอ่ืนๆ 

สัญญา • ช่ือ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ของผูเ้ขา้ร่วม 

• ภาพน่ิงและ

ภาพเคล่ือนไหว

ของการประชุม

ทางไกล 

• สรุปเน้ือหาของ

สถานการณ์บาง

กรณี 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก 

(กรรมการของ 

XPCL และ NN2) 

ติดต่อกบัหน่วยงานรัฐลาว: เพ่ือติดต่อ

กบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานรัฐลาว เพ่ือ

ปฏิบติัตามกฎหมายประเทศลาว เช่น 

ให้เอกสารท่ีเก่ียวกบักรรมการ 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• หนงัสือเดินทาง 

• ท่ีอยู ่

• ขอ้มูลอ่ืนท่ีรัฐบาล

ลาวขอ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก

และภายใน 

(บุคลากรและผู ้

เครือข่ายผู้ถือหุ้นและบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง: เพ่ือบนัทึกโครงสร้างการ

ถือหุ้นของผูถื้อหุน้ของกลุ่ม CKP เพ่ือ

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• องคก์ร 

• ผูถื้อหุ้น 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบั

กลุ่ม CKP 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ถือหุ้นของ CKP 

และบริษทัใน

เครือ) 

การโหวตท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตาม

กฎหมายในแตล่ะการประชุม 

• ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

• ประโยชน์ทบั

ซอ้น 

บุคคลภายนอก 

(External parties 

(ผูถื้อหุน้

รายบุคคลและ

พนกังานของผูถื้อ

หุ้นหลกัท่ีสาํคญั

ของ CKP) 

การจดทะเบียนและความเคล่ือนไหว

ของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น: เพ่ือ

ดาํเนินการจดทะเบียนและความ

เคล่ือนไหวของการถือหุน้ของผูถื้อราย

ใหญ่ รวมถึงการรายงาน big lot เม่ือ

ไดรั้บคาํส่ังจากหน่วยงานรัฐ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ความสัมพนัธ์ใน

การถือหุ้น 

• ขอ้มูลอ่ืนตามท่ี

ระบุในแบบฟอร์ม

ของหน่วยงานรัฐ 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบั

กลุ่ม CKP  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจดทะเบียนองค์กร และใบอนุญาต

ขององค์กร: สาํหรับการลงนามและส่ง

เอกสารและดาํเนินการเก่ียวกบัการจด

ทะเบียนองคก์รและใบอนุญาตของ

องคก์รของบริษทั ตามเง่ือนไขของ

กฎหมาย 

สัญญา • ขอ้มูลส่วนบุคคล

เบ้ืองตน้ของ

กรรมการ 

• ช่ือ 

• ท่ีอยู ่

• ช่ือตาํแหน่ง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การให้คําปรึกษาและข้อพพิาท: เพ่ือให้

คาํปรึกษาและดาํเนินการเก่ียวกบัคดี

ความ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ของพนกังาน 

• เน้ือหาของ

คาํปรึกษา 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากเกิด

เหต ุ

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การเรียกร้องค่าชดเชย: เพ่ือดาํเนินการ

ทาํคาํขอเรียกร้องค่าชดเชย สาํหรับ

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมายและ

• ช่ือ ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากเกิด

เหต ุ



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ประกนัภยัทรัพยสิ์นและส่งให้ผูรั้บ

ประกนัภยั 

สิทธิตาม

กฎหมาย 

• ขอ้มูลการติดต่อ

ของผูท่ี้

รับผิดชอบ 

• อีเมล ์ 

• ขอ้ความ  

• ภาพเหตุการณ์

ขณะเกิดและ

ต่อมาท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

• ขอ้มูลอาการ

บาดเจ็บ 

บุคคลภายนอก 

(บุคคลท่ีสามของ

บริษทัในเครือ) 

การดําเนินการเกี่ยวกบัประกันภัย

ความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม: เพ่ือ

ดาํเนินการขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการ

เรียกร้องค่าชดเชยตามประกนัภยัความ

รับผิดต่อบคุคลท่ีสาม และส่งใหก้บั

ผูรั้บประกนัภยั 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมายและ

สิทธิตาม

กฎหมาย  

• ช่ือ 

• ขอ้มูลการติดต่อ

ของผูรั้บผดิชอบ 

• อีเมล ์

• ขอ้ความโทรศพัท ์

• ภาพเหตุการณ์

ขณะเกิดและ

ต่อมาท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

• ขอ้มูลอาการ

บาดเจ็บ 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากเกิด

เหต ุ

บุคคลภายนอก 

(ผูรั้บประโยชน์

จากพนกังานท่ี

เสียชีวิต) 

การดําเนินการเกี่ยวกบัผลประโยชน์

จากประกันชีวิตและประกันสุขภาพ: 

เพ่ือดาํเนินการเก่ียวกบัผลประโยชน์

จากประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ

ของพนกังานท่ีเสียชีวิต และ

ประสานงานกบัผูรั้บผลประโยชน ์

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ขอ้มูลส่วนบุคคล

เบ้ืองตน้ของผูรั้บ

ผลประโยชน ์

• ช่ือ 

• เพศ 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ท่ีอยู ่

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากเกิด

เหต ุ



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 
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แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการการเรียกค่าชดเชยจาก

ประกันชีวิตและประกนัอุบตัิเหตุ: เพ่ือ

จดัการการเรียกค่าชดเชยจากประกนั

ชีวิตและประกนัอุบติัเหตุ ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก อุบติัเหตุ 

และทนัตกรรม ให้กบัพนกังาน 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• รายละเอียดของ

การใชป้ระกนั

และเหตุการณ์  

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากเกิด

เหตหุรือการใช ้

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกบัผู้เอาประกัน: 

เพ่ือสรุปและส่งขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง

ของพนกังานให้กบัผูรั้บประกนัภยั 

สาํหรับการปรับเปล่ียนรูปแบบ

ประกนัภยั 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เงินเดือน 

• ท่ีอยู ่

• เบอร์โทรศพัท ์

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

บุคคลภายนอก 

(สมาชิก

ครอบครัวของ

พนกังาน BIC) 

ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกบัผู้เอาประกัน: 

เพ่ือสรุปและส่งขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง

ของพนกังานให้กบัผูรั้บประกนัภยั 

สาํหรับการปรับเปล่ียนรูปแบบ

ประกนัภยั 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เงินเดือน 

• ท่ีอยู ่

• เบอร์โทรศพัท ์

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดหาประกันชีวิตและประกนั

สุขภาพ: เพ่ือดาํเนินการจดัหาประกนั

ชีวิตและประกนัสุขภาพ โดยขึ้นอยูก่บั

นโยบายการประกนัภยั 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เงินเดือน 

• ท่ีอยู ่

• เบอร์โทรศพัท ์

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ: 

เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บ

ประกนัภยัและนายหนา้ประกนัภยั เพ่ือ

ดาํเนินการจดัหาประกนัภยัสาํหรับ

ความรับผิดของกรรมการ  

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• ขอ้มูลระบตุวัตน

เบ้ืองตน้ 

• ประวติัเก่ียวกบัคดี

ความ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 
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19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ระยะเวลาการ

ส้ินสุดความเป็น

กรรมการ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ (XPCL 

และ NN2) 

ประกันทดแทนแรงงาน และความรับ

ผิดนายจ้างต่อลูกจ้าง: เพ่ือให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บประกนัภยัและ

นายหนา้ประกนัภยั เพ่ือดาํเนินการ

จดัหาประกนัทดแทนแรงงาน และ

ความรับผิดนายจา้งต่อลูกจา้ง 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เงินเดือน 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

ภาพรวมการสร้างแผนความปลอดภัย

ในการทํางาน: เพ่ือการสร้างแผนงาน

การทาํงานสาํหรับส่วนการดาํเนินงาน

แต่ละหน่วย เพ่ือความปลอดภยัของ

สถานท่ีปฏิบติังาน   

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ขอ้มูลเก่ียวกบั

เหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้น 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ขอ้มูลทัว่ไปของ

พนกังาน 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

ภาพรวมคําส่ังในการทํางาน: เพ่ือการ

ประเมินสมรรถภาพของพนกังาน โดย

คาํนึงถึงธรรมชาติ และแผนงานการ

ทาํงานของแต่ละงาน เพ่ือสร้าง

แผนงานการทาํงานในภาพรวม 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ประกาศนียบตัร 

• ใบอนุญาต 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการความเส่ียงและความ

ปลอดภัย: เพ่ือพิจารณาประเด็นเร่ือง

ความปลอดภยัจากมุมมองของงาน

วิศวกรรม และลดความเส่ียงใน

สถานท่ีปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยั

ทางดา้นวิศวกรรมในภาพรวม 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• งานท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบ 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 
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แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

งานทรัพยากรบุคคล 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การบ่งช้ีถึงปัญหา: เพ่ือบง่ช้ีถึงปัญหา

โดยช่องทางต่างๆ เช่น ขอ้ร้องเรียน

ของพนกังาน ปัญหาในการปฏิบติังาน

โดยฝ่ายจดัการ และคาํขอฝึกอบรม

ของพนกังาน 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• บนัทึกขอ้

ร้องเรียน 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การบ่งช้ีความต้องการในการฝึกอบรม: 

เพ่ือบ่งช้ีว่าบุคคลใด จากตาํแหน่งใด 

ขององคก์ร ตอ้งการการฝึกอบรม และ

การอบรมอะไร เพ่ือสร้างรายการการ

ฝึกอบรม  

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัผล

การปฏิบติังาน

ของพนกังาน  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

สร้างแผนการฝึกอบรม: เพ่ือสร้าง

แผนการฝึกอบรม 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัผล

การปฏิบติังาน

ของพนกังาน  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดเตรียมการฝึกอบรม: เพ่ือ

จดัเตรียมและจดัการการฝึกอบรม ใน

บางกรณี CKP อาจจะมีความ

จาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลของพนกังานกบัผู ้

ฝึกอบรมล่วงหนา้ สาํหรับการ

จดัเตรียมส่ือการอบรม 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• การดาํรงตาํแหน่ง 

• ประสบการณ์การ

ทาํงาน 

• บนัทึกการ

ฝึกอบรม 

• ประวติัการสมคัร

งาน 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

บุคคลภายนอก (ผู ้

ฝึกอบรม) 

การจัดการฝึกอบรม: เพ่ือการคดัเลือก

ผูฝึ้กอบรม จดัเตรียม และจดัการ

ฝึกอบรม  

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• ประสบการณ์การ

ทาํงาน 

• ประวติัการ

ฝึกอบรม 

• ประวติัเพ่ือสมคัร

งาน 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

ระยะเวลาของ

สัญญาบริการ

และหลงัจาก

ระยะเวลา

ดงักล่าว 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

จัดฝึกอบรม: เพ่ือจดัฝึกอบรม ซ่ึง

รวมถึงการฝึกอบรมในสาํนกังาน นอก

สาํนกังาน โดยผูฝึ้กอบรมภายใน

องคก์รและภายนอกองคก์ร จดัเตรียม

อาหาร (ถา้จาํเป็น) และจดัเตรียมการ

ทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ผลการทดสอบ 

• บนัทึกเน้ือหาท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

สํารวจความพงึพอใจหลังการ

ฝึกอบรม: เพ่ือทาํการสาํรวจความพึง

พอใจหลงัการอบรม เพ่ือประเมินว่า

การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

และนาํไปปรับปรุงการอบรมใน

อนาคต 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย  

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ผลการฝึกอบรม/

ความคิดเห็น 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

รายงานหลังการฝีกอบรมภายใน

องค์กร: เพ่ือสร้างเอกสารแบบสรุป

การประเมินผลการฝึกอบรม สาํหรับ

ทีมจดังาน ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการ

ฝึกอบรม 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

อบรม และคณะกรรมการบริษทั (ถา้

จาํเป็น)  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร: เพ่ือ

การแบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร แบบ

ไม่เป็นทางการ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• บทเรียนในการ

ปฏิบติังาน 

• ภาพน่ิงของ

พนกังานท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การติดต่อหน่วยงานรัฐ: เพ่ือจดัเตรียม

รายงานสรุปการฝึกอบรม และส่งให้

หน่วยงานรัฐ คือ กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน  

การปฏิบติั

ตามกฎหมาย  

• ช่ือ 

• หลกัสูตรการ

ฝึกอบรม 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• ลายมือช่ือ 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การรับรอง ISO: เพ่ือเตรียมเอกสาร

ให้กบัตวัแทนของ ISO เขา้มา

ตรวจสอบสาํหรับการรับรอง ISO 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ประสบการณ์การ

ทาํงาน 

• ประกาศนียบตัร 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

• ขอ้มูลอ่ืนๆตามคาํ

ขอของผู ้

ตรวจสอบ  

ไม่มีการเก็บ

รักษา   

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการระบบการเรียบรู้ทาง

อินทราเน็ต: เพ่ือจดัการระบบการเรียน

การสอนผา่นอินทราเน็ต ซ่ึงจะมีขอ้มูล

เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน และ

ขอ้สรุปของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ประสบการณ์การ

ทาํงาน 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 
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19 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• บทเรียนการ

ทาํงาน 

• ภาพน่ิงของ

พนกังานท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

• ขอ้สรุปของ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

จัดเก็บ Kaizen sheet: เพ่ือจดัเก็บ 

Kaizen sheet จากพนกังานสาํหรับการ

แบ่งปันแนวคดิ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• แนวการปฏิบติั 

• แนวทางการให้

เหตผุล 

• ภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

อํานวยความสะดวกให้กบักิจกรรม

ของบริษัท: เพ่ือการอาํนวยความ

สะดวกให้กบักิจกรรม เช่น townhall 

team building CSR และการประกาศ

เก่ียวกบัโครงการ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เพศ 

• การประกาศเร่ือง

การเล่ือนขั้น 

• เน้ือหาเก่ียวกบั

กิจกรรม CSR 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 

นกัศึกษาฝึกงาน

ของบริษทัใน

เครือ 

นักศึกษาฝึกงาน: สาํหรับการ

สัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสาร

ของผูส้มคัร ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปรับปรุง และการสัมภาษณ์หลงัจาก

ฝึกงาน  

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• ประวติัสาํหรับ

การสมคัรงาน 

• ประวติัการศึกษา 

• ประวติัการทาํ

กิจกรรม 

• ขอ้มูลผูท่ี้ตอ้ง

ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• เน้ือหาการหารือ  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

สอบทานโครงสร้างองค์กร และสร้าง

รายละเอียดงาน และยืนยันกําลังคน

ประจําปี: สาํหรับการสอบทาน

โครงสร้างองคก์ร สร้างรายละเอียด

งาน ยืนยนักาํลงัคนประจาํปี เพ่ือจดัทาํ

เอกสารเก่ียวกบักาํลงัคน 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• บทบาทหนา้ท่ี 

• ผลการสาํรวจ 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

บุคคลภายนอก 

(ผูส้มคัรงานของ

บริษทัในเครือ) 

ดําเนินการรับสมัครงาน: สาํหรับการ

ดาํเนินการรับสมคัรงาน โดยเร่ิมจาก

การประกาศรับสมคัรงานและรับใบ

สมคัรงาน 

สัญญา • ช่ือ 

• รายละเอียด

ส่วนตวั 

• เบอร์โทรศพัท ์ 

• อีเมล ์

• วุฒิการศึกษา 

• แฟ้มสะสมผลงาน 

• ประสบการณ์ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

บุคคลภายนอก 

(ผูส้มคัรงานของ

บริษทัในเครือ) 

การดําเนินการทดสอบทัศนคต:ิ 

สาํหรับการดาํเนินการให้พนกังานเขา้

ทดสอบทศันคติ โดยใชบ้ริการจากผู ้

ให้บริการภายนอก คือ PTS 

สัญญา • ช่ือ 

• ผลการทดสอบ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

บุคคลภายนอก 

(ผูส้มคัรงานของ

บริษทัในเครือ) 

จัดเตรียมการสัมภาษณ์งานกับผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง: สาํหรับการจดัเตรียมการ

สัมภาษณ์กบัผูบ้งัคบับญัชาในสายงาน 

และทีมทรัพยากรบคุคล รวมถึงการ

สัมภาษณ์โดยกรรมการผูจ้ดัการ 

สัญญา • ช่ือ 

• คาํตอบของผูเ้ขา้

รับการสัมภาษณ์

งาน 

 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การเปลี่ยนตําแหน่งงาน: สาํหรับการ

พิจารณาการเปล่ียนตาํแหน่งงานของ

พนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เงินเดือน 

ระหว่างการจา้ง

งานและ
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ขอ้มูลเก่ียวกบั

ครอบครัว 

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

ประกาศพนักงานใหม่: สาํหรับการ

ประกาศการเขา้มาร่วมงานของ

พนกังานใหม่ผา่นอีเมลใ์ห้กบัผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เพศ  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการบัญชีคู่ค้า (vendor 

account) ให้กับพนักงาน: เพ่ือการ

จดัการบญัชีคูค่า้ และเพ่ิมขอ้มูลของ

พนกังาน โดยจดัทาํบญัชีคู่คา้ แจง้

ขอ้มูลไปยงัหน่วยงานภายนอก เช่น 

สาํนกังานประกนัสังคม ผูจ้ดัการ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และปรับปรุง

รายการทรัพยสิ์น 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เพศ 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน (ไม่มี

ขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่

เลือดและศาสนา) 

• ทะเบียนบา้น 

• หนงัสือเดินทาง 

• บญัชีธนาคาร  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การอบรมก่อนการทํางาน: เพ่ือจดัให้มี

การอบรมก่อนการทาํงาน เช่น ความ

ยัง่ยืนขององคก์ร CSR กฎระเบียบ 

บรรษทัภิบาล การล่วงละเมิด เป็นตน้  

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ส่ือการอบรมซ่ึง

ไม่มีขอ้มูล

เฉพาะเจาะจงของ

พนกังาน 

• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงของ

พนกังานท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง  

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การประเมินการปฏิบัติงานของ

พนักงาน: สาํหรับการประเมินการ

ปฏิบติังานของพนกังานในช่วงทดลอง

งาน 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• บนัทึกผลการ

ปฏิบติังาน  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการสวัสดิการพนักงาน: เพ่ือจดั

และดูแลสวสัดิการให้กบัพนกังาน 

เช่น เงินช่วยค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่า

โทรศพัท ์และค่านํ้ามนั 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เงินเดือน 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการวันลา: เพ่ือจดัและดูแลวนั

ลาของพนกังาน เช่น ลากิจ ลาพกัร้อน 

ลาเพ่ือไปเกณฑท์หาร และวนัลาโดย

ไม่ไดเ้งินเดือน 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เบอร์โทรศพัท ์

• แบบฟอร์มวนัลา

พร้อมเหตุผล 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการการจ่ายเงินเดือน: เพ่ือ

จดัการการจ่ายเงินเดือนและส่งสรุป

ให้กบัธนาคาร  

สัญญา • ช่ือ 

• เงินเดือน 

• การหกัเงินตาม

กฎหมายและตาม

สิทธิของบริษทั 

• การหกัเงินตาม

คาํส่ัง 

• การหกัเงินเพ่ือ กย

ศ. 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจ่ายเงินเดือน: เพ่ือการจ่าย

เงินเดือนให้กบัพนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 

• ขอ้มูลระบตุวัตน 

เช่น บตัร

ประจาํตวั

ประชาชน 

• เลขบญัชีธนาคาร 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การกู้ยืมของพนักงาน: เพ่ือออก

หนงัสือรับรองให้กบัพนกังานเพ่ือใช้

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• อายงุาน 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากออก

หนงัสือ 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ประกอบคาํขอกูยื้มจากธนาคาร 

รวมถึงประสานงานติดต่อกบัธนาคาร 

• เงินเดือน 

• เบอร์โทรศพัท ์

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การประเมินผล KPI: เพ่ือจดัให้มีการ

ประเมิน KPI โดยการหารือ การ

ประเมินตนเอง การประเมินโดย

หวัหนา้ เพ่ือพิจารณาเล่ือนขั้น เพ่ิม

เงินเดือน และโบนสั หรือการ

ดาํเนินการอ่ืน ในกรณีการเล่ือนขั้น 

อาจจะมีการแจง้ไปยงัผูร่้วมงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เงินเดือน 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การเล่ือนขั้นของพนักงาน: เพ่ือ

กาํหนดรายละเอียดงาน บนัทึกอายงุาน 

ผลตอบแทน และรายละเอียดอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง หากมีการเล่ือนขั้น 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เงินเดือน 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การติดต่อกับหน่วยงานรัฐเกี่ยวกบัการ

จ้างงาน: เพ่ือติดต่อกบัหน่วยงานรัฐ 

เช่น สาํนกังานประกนัสังคม เก่ียวกบั

การบริหารจดัการลูกจา้ง 

การปฏิบติั

ตามกฎหมาย 

• ช่ือ 

• หลกัสูตรการ

ฝึกอบรม 

• บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

• ลายมือช่ือ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดการข้อร้องเรียน: เพ่ือการ

จดัการขอ้ร้องเรียน โดยนาํขอ้ร้องเรียน

ท่ีทีมทรัพยากรบุคคลไดรั้บไป

ดาํเนินการตอ่ และแจง้ผูท่ี้มีความ

รับผิดชอบ รวมถึงการจดัให้มีการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

ประโยชน์

โดยชอบ

ธรรมและ/

หรือสิทธิตาม

กฏหมาย 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ประชุมและการ

ตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง 

• ขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีอ่อนไหว  

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การส้ินสุดการจ้างงาน: เพ่ือปรับปรุง

สภาวะการทาํงานจากบนัทึก และ

บทสรุปจากการสัมภาษณ์ก่อนออก

จากงาน เม่ือส้ินสุดการจา้ง 

 

 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ก่อน

ออกจากงาน  

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

รายงานการให้บริการกบับริษทัใน

เครือ: เพ่ือจดัทาํรายงานครอบคลุม

สถิติเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เร่ือง

สุขภาพ การเงิน คดีความ แนวโนม้

การเจ็บป่วย การเขา้ร่วมกิจกรรม 

ความคิดเห็นต่อฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

และนาํส่งรายงานน้ีไปยงับริษทัใน

เครือ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบั

การเงิน  

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 

• คดีความ 

• ความคิดเห็นส่วน

บุคคล 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การตรวจสอบ: เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลตาม

คาํขอของผูต้รวจสอบภายนอก เช่น 

EY และ ISO รวมถึงผูต้รวจสอบ

ภายใน 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบั

การเงิน 

• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 

• คดีความ 

• ความคิดเห็นส่วน

บุคคล 

ไม่มีการเก็บ

รักษา   

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การประสานงานกับคู่ค้า: เพ่ือการ

ประสานงานกบัคู่คา้ ในส่วนท่ีเก่ียว

การทาํโปรแกรม การคาํนวณ การทาํ

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• เงินเดือน 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ประสบการณ์การ

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

แบบสอบถามการมีส่วนร่วม เงินเดือน 

เป็นตน้ 

ทาํงาน 

• อายงุาน 

• ผลของ

แบบสอบถาม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ (ผูส้มคัร

เป็น

คณะกรรมการ)  

คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ: เพ่ือ

การจดัการและการดาํเนินการของ

คณะกรรมการจดัการสวสัดิการ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• รายงานการ

ประชุม 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การแนะนําตัวพนักงานใหม่: เพ่ือการ

แนะนาํตวัพนกังานใหม่กบัพนกังาน

ทั้งหมด ผา่นอีเมลแ์นะนาํตวั และการ

พาไปแนะนาํตวั  

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• ขอ้มูลเบ้ืองตน้

เก่ียวกบัการ

ทาํงาน 

• งานท่ีรับผิดชอบ  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การออกบัตรพนักงานและข้อมูลเพ่ือ

ความช่วยเหลือในการทํางาน: สาํหรับ

การออกบตัรพนกังานและขอ้มูล

สาํหรับระบบการช่วยเหลือในการ

ทาํงาน 

สัญญา • รูปถ่าย 

• ช่ือ 

• เพศ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การสนับสนุนการกีฬา: สาํหรับการจดั

และสนบัสนุนกิจกรรมการกีฬา เช่น 

ฟุตบอล แบตมินตนั โยคะ และกอลฟ์ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• รายช่ือผูส้มคัรเขา้

ร่วมกิจกรรม 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

งานปีใหม่: เพ่ือจดังานฉลองปีใหม่ 

รวมถึงการจดัให้มีการเลือกเชิญผูมี้

ช่ือเสียง การเลือกโรงแรมและผูจ้ดัการ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากเก็บ

รวบรวม 
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เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 33/42 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

การเลือกผูรั้บบริจาค และการจดัทาํ

การนาํเสนอ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การทําบุญประจําปีของบริษัท:สาํหรับ

การจดังานทาํบุญประจาํปีของบริษทั 

เพ่ือฉลองวนัครบรอบก่อตั้งบริษทั 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง: 

เพ่ือจดัให้พนกังานไดรั้บการตรวจ

สุขภาพก่อนการเดินทาง ซ่ึงเป็น

เง่ือนไขของหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 

โดยให้พนกังานเขา้รับการตรวจใน

โรงพยาบาลเครือข่าย 

การปฏิบติั

ตามกฎหมาย  

• ช่ือ 

• เพศ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ผลการตรวจ

สุขภาพ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง  

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

มาตรการเกี่ยวกบัเหตุฉุกเฉินทาง

สุขภาพ: เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ

บุคลากรเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทาง

สุขภาพ หรือไดรั้บบาดเจบ็ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• เพศ 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ขอ้มูลทัว่ไปโดย

ไม่มีขอ้มูล

เก่ียวกบัสุขภาพ

และอาการ

บาดเจ็บ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การขอเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง: 

เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรในการ

ขอหนงัสือเดินทาง วีซ่า และ

ใบอนุญาตทาํงาน รวมถึงการติดต่อ

ผูใ้หบ้ริการภายนอก 

สัญญาหรือ

การปฏิบติั

ตามกฎหมาย  

• ช่ือ 

• เพศ 

• หนงัสือเดินทาง 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ท่ีอยู ่

• รายการเงินฝาก

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ถอนในบญัชีเงิน

ฝาก 

• ทะเบียนบา้น 

• ขอ้มูลเก่ียวกบังาน  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การจัดทํานามบัตร: เพ่ือจดัทาํ

นามบตัรให้กบัพนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 

• เบอร์โทรศพัท ์

• ท่ีอยู ่

• อีเมล ์

• ช่ือตาํแหน่ง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(สมาชิก

ครอบครัวของ

บุคลากร CKP 

และบริษทัใน

เครือ 

สวัสดิการประกนัภัยให้กบัคู่สมรสและ

บุตร: เพ่ือจดัให้มีสวสัดิการประกนัภยั

ให้กบัคู่สมรสและบุตรของพนกังาน 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• สูติบตัร 

• เอกสารแสดง

ความสัมพนัธ์ 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล: เพ่ือสรุป

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กบั

บุคลากรรายเดือน 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• จาํนวนเงิน

ทั้งหมด (ไม่มี

ขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีอ่อนไหว) 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

สรปุวันลา: สาํหรับการจดัทาํรายงาน

ประจาํปี และสรุปวนัลาของพนกังาน

แต่ละเจา้ของขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการ

ประเมิน KPI ประจาํปี  

สัญญา • ช่ือ 

• จาํนวนวนัลาท่ีใช ้

• เอกสารประกอบ

แบบขอลา (ถา้มี 

โดยไม่มีขอ้มูล

เฉพาะเจาะจง) 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 35/42 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การเกิดบัญชีธนาคารในประเทศลาว

ลาว: เพ่ือดาํเนินการเปิดบญัชีธนาคาร

ในประเทศลาวให้กบัพนกังานไทย ซ่ึง

กิจกรรมน้ีมีการส่งขอ้มูลจากประเทศ

ไทยไปประเทศลาว 

สัญญา • ช่ือ 

• เพศ 

• หลงัสือเดินทาง 

• หนงัสือรับรอง

การทาํงาน 

• ขอ้มูลติดต่อ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

จัดท่ีพกัในประเทศลาว: เพ่ือจดัท่ีพกั

ในประเทศลาว ประกอบไปดว้ยท่ีพกั

ระยะยาว และท่ีพกัประจาํสถานท่ี

ทาํงาน ซ่ึงกิจกรรมน้ีมีการส่งขอ้มูล

จากประเทศไทยไปประเทศลาว 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง/ระดบั 

• เพศ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบั

จดัหาท่ีพกั 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

จัดเตรียมการเข้าสถานท่ีทํางาน: เพ่ือ

จดัเตรียมการเขา้สถานท่ีทาํงานแต่ละท่ี

ให้กบัพนกังานแต่ละเจา้ของขอ้มูล ซ่ึง

กิจกรรมน้ีมีการส่งขอ้มูลจากประเทศ

ไทยไปประเทศลาว 

 

 

สัญญา • ช่ือ 

• IP Address 

• บตัรพนกังาน 

• ช่ือตาํแหน่ง 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

งานสารสนเทศ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การบริหารโครงการ: เพ่ือบริหาร

จดัการการเร่ิมตน้และการดาํเนินการ

โครงการ โดยเฉพาะเม่ือเก่ียวขอ้งกบั

การสืบคน้ขอ้มูล  

สัญญา • ช่ือ 

• บตัรพนกังาน 

• การกาํหนดหนา้ท่ี  

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารสนเทศ: 

เพ่ือจดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกบังาน

สารสนเทศ 

สัญญา • ช่ือ 

• ช่ือตาํแหน่ง 

• ขอ้มูลติดต่อ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ความรู้เก่ียวกบั

งานสารสนเทศ  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

คําขอรับการบริการและการ

บํารุงรักษา: เพ่ือจดัการคาํขอรับการ

บริการและใหค้วามช่วยเหลือ รวมถึง

การบาํรุงรักษา 

สัญญา • ช่ือ 

• อีเมล ์

• ขอ้มูลติดต่อ 

• ขอ้มูลเหตุการณ์ 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การอนุญาตให้เช่ือมต่อ Wifi: เพ่ือ

อนุญาตให้อุปกรณ์ใหม่เช่ือมต่อได้

ตามคาํขอ โดยตรวจสอบโปรแกรมท่ี

อยูใ่นอุปกรณ์ว่าไม่มีโปรแกรมท่ีเป็น

อนัตราย ก่อนการอนุญาตให้มีการ

เช่ือมต่อกบัเครือข่ายของบริษทัและ 

Wifi 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• ขอ้มูลของผูใ้ชท่ี้

อยูใ่นอุปกรณ์  

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การควบคุมดูแล: เพ่ือควบคุมดูแลการ

ใชก้ารอินเทอร์เน็ต กลอ้งวงจรปิด การ

ใชไ้ฟล ์บนัทึกการใชอุ้ปกรณ์ และการ

รุกลํ้า 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• IP address 

• เวบ็ไซตท่ี์เขา้ถึง 

• ไฟล ์

• บนัทึกการใช้

อุปกรณ์ 

• บนัทึกภาพกลอ้ง

วงจรปิด 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

การยืมอุปกรณ์: เพ่ือการเก็บบนัทึก

การยืมอุปกรณ์ 

สัญญา • ช่ือ 

• ขอ้มูลติดต่อ 

• อีเมล ์

• ช่ือตาํแหน่ง 

• อุปกรณ์ท่ียืม 

ระหว่างการจา้ง

งานและ

หลงัจากการ

จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 

แอพพลิเคช่ันภายในองค์กร (โครงการ

ใหม่): สาํหรับการดาํเนินงานของ

แอพพลิเคชัน่ภายในองคก์ร ซ่ึงมีระบบ

การทาํงานหลากหลาย เช่น การเขา้ถึง

หลกัสูตรการฝึกอบรม ส่ือการเรียน

การสอน เป็นตน้ 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 

• หนา้ท่ีเขา้ถึง 

• ส่ือการเรียนการ

สอนซ่ึงมีขอ้มูล

ของพนกังาน 

 

เก็บรักษา

ตลอดไป 

บุคคลภายนอก 

(ผูใ้ชง้าน

เวบ็ไซต)์  

คําขอของผู้ใช้งานเว็บไซต์:  เพ่ือ

จดัการคาํขอท่ีส่งผา่นช่องทาง

ออนไลน์/เวบ็ไซต ์มายงั CKP 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

และ/หรือคดี

ความ 

• ช่ือ 

• IP Address 

• ขอ้มูลบางส่วน

ของตาํขอ 

ระยะเวลา 10 ปี 

หลงัจากการ

เก็บรวบรวม 

กิจกรรมอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้ฐานความยินยอม 

บุคคลภายนอก การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใตฐ้าน

ความยินยอม 

โปรดดูแบบขอความยินยอมเพ่ือทราบ

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

โปรดดูแบบ

ขอความ

ยินยอม  

• โปรดดูแบบขอ

ความยินยอม 

โปรดดูแบบขอ

ความยินยอม  

 

รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลอาจถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบของกระดาษ หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือในรูปแบบอ่ืน ตามดุลพนิิจของบริษทั บริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อรักษาความปลอดภยัของ

เอกสารและขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว  
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การใหค้วามยนิยอมและการถอนความยนิยอม 

(ก) ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บความยินยอมก่อนการประมวลผล  บริษทัจะขอความ

ยินยอมของเจ้าของข้อมูล (ผ่านแบบขอความยินยอมสําหรับบุคคลภายนอก) ก่อนท่ีบริษัทจะ

ดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล  

(ข) เจา้ของขอ้มูลอาจถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูล โดยแจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ไปยงับริษทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั แต่เจา้ของขอ้มูลไม่สามารถถอนความยินยอมยอ้นหลงัได้ 

เจ้าของข้อมูลจะตอ้งแจ้งความประสงค์ท่ีจะถอนความยินยอมและดาํเนินขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั (ตามคาํนิยามดงัต่อไปน้ี) โดยตรง อยา่งไรก็ตาม โปรด

ทราบว่าการถอนความยินยอมอาจจะส่งผลกระทบบางประการ ซ่ึงบริษทัจะได้แจ้งเจ้าของขอ้มูล

ทราบก่อนการถอนความยินยอม หรือหลงัการถอนความยินยอมโดยเร็วท่ีสุด บริษทัจะยุติการเก็บ

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยของเจา้ของขอ้มูล รวมถึงแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกยุติการ

กระทาํดงักล่าว หลงัไดรั้บแจง้การถอนความยินยอม เวน้แต่เป็นสิทธิของบริษทัหรือสามารถทาํได้

ตามกฎหมาย 

การปรับปรุง/การแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล  

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้แก่บริษทั จะตอ้งเป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้น

เสมอ หากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้จัดการเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวโดยตรง เพื่อให้ดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 7 วนันับตั้งแต่การ

เปล่ียนแปลงของขอ้มูลนั้นมีผล    

(ข) บริษทัจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทันทีท่ีทําได้ และยืนยนัการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวกับเจา้ของขอ้มูล โดยหากไม่สามารถดาํเนินการปรับปรุงขอ้มูลดังกล่าวได้ภายใน 30 วนั

หลงัจากไดรั้บคาํขอจากเจา้ของขอ้มูลบริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงระยะเวลาการดาํเนินการ

ต่อไป 

การโอนหรือการแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

(ก) บริษทัอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวดาํเนินการ
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แทนบริษทัได ้เช่น การเก็บขอ้มูลโดย cloud หรือวิธีการอ่ืน การรับสมคัรงาน การจ่ายเงินเดือน การ

วิเคราะห์ หรือความช่วยเหลือทัว่ไป หรือเม่ือบริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายของบริษทั เช่น เพื่อการสอบทานของผูต้รวจสอบ การขายกิจการ หรือการปรับ

โครงสร้าง บริษทัจะใช้มาตรการโดยอาศัยฐานตามกฎหมายเดิมเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือขอความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล สําหรับการโอนข้อมูล และการประมวลผลภายในประเทศบริษัทจะ

ดาํเนินการเพื่อให้เจา้ของขอ้มูลมัน่ใจว่าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีความปลอดภยัตามกฎหมาย

และมาตรฐานของบริษทั 

(ข) บริษทัอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทั หรือผูใ้ห้บริการท่ี

เก่ียวขอ้งภายนอกประเทศไทย เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดังกล่าวดาํเนินการแทนบริษทัได ้ เช่น การเก็บ

ขอ้มูลโดย cloud หรือวิธีการอ่ืน การรับสมคัรงาน การจ่ายเงินเดือน การวิเคราะห์ หรือความช่วยเหลือ

ทัว่ไป หรือเม่ือบริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั เช่น 

เพื่อการสอบทานของผู ้ตรวจสอบ การขายกิจการ หรือการปรับโครงสร้าง หากบริษัทมีสิทธิ

ดาํเนินการประมวลผลตามฐานสัญญา บริษทัจะใชม้าตรการตามฐานสัญญาดงักล่าวในการโอนหรือ

ประมวลขอ้มูล อย่างไรก็ตาม สําหรับการโอนหรือการประมวลผลท่ีไม่ไดอ้าศยัฐานสัญญา บริษทัจะ

ใชม้าตรการตามความยนิยอมท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ไวใ้นแบบขอความยนิยอม ในกรณีดงักล่าวบริษทั

จะดาํเนินการเพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลมัน่ใจวา่การโอนขอ้มูลส่วนบคุคลนั้นมีความปลอดภยัตามกฎหมาย

และมาตรฐานของบริษทั 

การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลจะถูกเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลาท่ีจาํเป็นตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

หรือตามความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัจะยุติการเก็บรักษาดงักล่าวทนัทีท่ี

พบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวไม่ตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรักษา และ

การเก็บรักษานั้นไม่มีความจาํเป็นตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจของ

บริษทัแลว้ ตามนโยบายปัจจุบนัของบริษทั บริษทัจะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวอี้ก 10 ปีหลงัจากท่ี

หมดความจาํเป็น ทั้งน้ีเป็นไปตามกระบวนการไม่เปิดเผยช่ือและตามนโยบายการจดัเก็บเอกสารและ

การทาํลายเอกสารตามกฏหมายและขอ้กาํหนดท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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(ข) บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเจ้าของข้อมูลท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีบังคบัใช้ของบริษทั หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูล หรือควรไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษจากเจา้ของขอ้มลู 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล (“DPO”) ของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ:กฏหมาย  

 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 และการดาํเนินการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนตามกระบวนการและ

วิธีการท่ีกาํหนดในกฏหมายและประกาศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยจะจดัทาํเป็นแนวปฏิบติัเพื่อใชใ้นบริษทัโดย

จะมีการทบทวนแนวปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอเพื่อมัน่ใจวา่บริษทัปฏิบติัตามกฏหมายและ

ขอ้กาํหนดในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งครบถว้น 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

(1) สิทธิในการไดรั้บแจง้: หากบริษทัตอ้งการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลในลกัษณะใดๆ ท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของความยินยอมท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ หรือ

ขอบเขตท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบ และ/หรือขอความยินยอม

จากเจา้ของขอ้มูลก่อน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอบเขตเพิ่มเติมดงักล่าว  

(2) สิทธิในการเขา้ถึง: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไดต้ลอดเวลา

เพื่อสอบทาน และขอทราบเก่ียวกบัวิธีท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 
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(3) สิทธิในการทาํสําเนา: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในรูปแบบ

ท่ีบริษทัสามารถใหไ้ดต้ามสมควร   

(4) สิทธิในการเคล่ือนยา้ยขอ้มูล: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้บริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลในรูปแบบท่ีสมเหตุสมผลและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานอ่ืนท่ีเจา้ของขอ้มูลเลือก   

(5) สิทธิในการแกไ้ข: หากขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เป็นปัจจุบัน 

เจา้ของขอ้มูลมีหน้าท่ีในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกตอ้ง เป็น

ปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการส่งคาํขอแก้ไขตามขั้นตอนท่ีบริษทั

ประกาศ ซ่ึงการแกไ้ขน้ีนอกจากจะเป็นภาระหน้าท่ีของเจา้ของขอ้มูลแลว้ยงัเป็นสิทธิของเจ้าของ

ขอ้มูลดว้ย 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม: เจา้ของขอ้มูลสามารถถอนความยินยอมไดทุ้กเม่ือ บริษทัอาจปฏิเสธ

การถอนของเจา้ของขอ้มูลเฉพาะในกรณีท่ีไม่อนุญาตโดยกฎหมายหรือสัญญา การถอนของเจา้ของ

ขอ้มูลจะไม่มีผลใดๆ กบัการเก็บรวบรวม ใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลก่อน

หน้าน้ี หากการถอนของเจ้าของขอ้มูลจะส่งผลกระทบต่อส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลส่วนบุคคล 

สิทธิ หรือผลประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงผลกระทบดงักล่าว

ก่อนท่ีเจา้ของขอ้มูลจะแสดงเจตนาถอนความยนิยอมหากเป็นไปได ้หรือหลงัจากนั้นโดยเร็วท่ีสุด 

(7) สิทธิในการลบ: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้ลบ หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเป็น

ขอ้มูลท่ีไม่อาจระบุตวัตนได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี: (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไม่จาํเป็น

เพื่อบรรลุวตัถปุระสงคท่ี์ตั้งใจไวอี้กต่อไป (ข) เจา้ของขอ้มูลถอนความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล และ

บริษทัไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลอีกต่อไป (ค) เจา้ของขอ้มูลคดัคา้นการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเจา้ของขอ้มลู และบริษทัไม่มีเหตุผลอนัชอบธรรมท่ีจะปฏิเสธการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มลู หรือ 

( ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจปฏิเสธคาํขอของเจา้ของขอ้มูล หากบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเจา้ของขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวิจยัทางสถิติโดยมีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง

ทางกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการใชห้รือป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย  

(8) สิทธิในการระงบั: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี: (ก) เม่ือบริษทัอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอ้มูลบางอย่างเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
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แกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูล (ข) เม่ือขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลควรจะถูกลบ แต่เจา้ของขอ้มูลขอให้ระงบัการใชง้านแทน (ค) เม่ือไม่

จําเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอีกต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลขอให้บริษัท

ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบติั

ตามกฎหมาย หรือการใช้หรือการป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย หรือ (ง) เม่ือบริษทัอยู่ในระหว่าง

การตรวจสอบประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั เพื่อปฏิเสธการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูล 

หรือบริษทัอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวม การจดัเก็บ การใช ้หรือการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ 

รวมถึง การวิจยัทางสถิติตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล: เจา้ของขอ้มูลสามารถคดัคา้นการเก็บรวบรวม 

การจดัเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ในกรณีดงัต่อไปน้ี: (ก) ใน

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวตัถุประสงค์ ดงัน้ี (1) ผลประโยชน์

สาธารณะ (2) การปฏิบติัตามคาํสั่งของรัฐบาล หรือ (3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ (บริษทัอาจคดัคา้นคาํขอดังกล่าวหาก (กก) การคดัคา้นของเจ้าของขอ้มูลจะ

นําไปสู่การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ (ขข) การประมวลผลดังกล่าวเก่ียวขอ้งกับการก่อตั้งข้อ

เรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการใช้หรือป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย) (ข) 

ในกรณีท่ีบริษทัได้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อ

จุดประสงคเ์พื่อการตลาดโดยเฉพาะ หรือ (ค) ในกรณีท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวิจยัตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย รวมถึงเพื่อ

วตัถปุระสงคท์างสถิติ 

ภาษา 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกําหนดใดของนโยบายฉบับน้ี กับฉบับ

แปลภาษาไทยใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

               -ลงลายมือช่ือ-  

                           (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                     ประธานกรรมการ 


