นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์ กร
ของ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร

สารบัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
นิยาม วิธีการใช้ การทบทวน/แก้ไข การโอนข้อมูล การจัดเก็บรักษาข้อมูล สําหรับ
ข้อมูลส่ วนบุคคล (ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกองค์กร)
ข้อมูลส่ วนบุคคลและวิธีการใช้
รู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
การให้ความยินยอมและการถอนความยินยอม
การปรับปรุ ง/การแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลถูกต้อง
การโอนหรื อการแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
การจัดเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
สิ ทธิของเจ้าของข้อมูล
ภาษา

หน้า
1
1
2
2
38
38
38
39
39
40
40
42

หน้ าที่ 1/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

จุดประสงค์:
บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพความเป็ น
ส่ วนตัวของบุคคล และความจําเป็ นในการปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิ ยามที่ระบุในนโยบายนี้ ) ใน
ลัก ษณะที่ เ หมาะสมและชอบด้ ว ยกฎหมาย ดั ง นั้ น บริ ษัท จึ ง ได้จัด ทํา นโยบายคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คลภายนอกองค์ก ร (“นโยบาย”) ฉบับ นี้ เพื่ อ คุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องเจ้า ของข้อ มู ล ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การ
ประมวลผลข้อมูล (ตามคํานิ ยามที่ระบุในนโยบายนี้) และการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งกระทําโดยบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและจําเป็ นเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมเรี ยก “กฎหมาย”)
อีกทั้งเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ดี
เพื่อให้เป็ นไปตามจุดประสงค์ของนโยบายนี้ บริ ษทั จะทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระมวลข้อมูลส่ วนบุคคล (ตาม
คํานิยามที่ระบุในนโยบายนี้ ) ให้เจ้าของข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะทําหน้าที่เป็ นผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์ จี จํากัด
(“SEAN”) 2) บริ ษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด (“NN2”) 3) บริ ษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด (“XPCL”) 4) บริ ษทั
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด (“BIC”) 5) บริ ษทั บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) (รวมเรี ยก “บริษัทในเครื อ”)
ขอบเขต:
(1) นโยบายฉบับนี้ จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยนโยบายฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุ ง
เพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบต่อไป ในการนี้
บริ ษทั จัดให้มีการทบทวนประสิ ทธิภาพของนโยบายนี้เป็ นระยะๆ
(2) นโยบายฉบับนี้ใช้กบั การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งกระทําโดยบริ ษทั ภายในประเทศไทย หรื อ
การประมวลผลของบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ภายในประเทศไทย การกระทําที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อขัด
ต่อนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาอย่างเคร่ งครัด และอาจมีการดําเนินการทางวินยั
(3) นโยบายฉบับนี้ ให้มีผลลบล้างนโยบาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดของ
บริ ษทั ที่บงั คับใช้กบั บุคคลภายนอก (ถ้ามี) เว้นแต่จะมีการกําหนดเป็ นอย่างอื่น
(4) นโยบายฉบับนี้จะบังคับใช้ร่วมกับแบบขอความยินยอมสําหรับบุคคลภายนอกที่เจ้าของข้อมูลได้ให้
ความยินยอมแล้ว โปรดศึกษาแบบดังกล่าวอย่างระมัดระวัง เพื่อทําความเข้าใจมาตรการการใช้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลของบริ ษทั ภายใต้ฐานความยินยอม

หน้ าที่ 2/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

นิยาม วิธีการใช้ การเก็บข้ อมูล การปรับปรุง/แก้ ไข การโอนข้อมูล สํ าหรับข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์ กร
ข้อมูลส่ วนบุคคลและวิธีการใช้
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่วา่ โดยข้อมูล
นั้นเอง หรื อเมื่อใช้ขอ้ มูลนั้นประมวลผลประกอบกับข้อมูลอื่นๆ
“การประมวลผล” และผลที่ได้รับจากการประมวลผล หมายถึง กระบวนการการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลทุก
กระบวนการ เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิ ดเผย เป็ นต้น
รายการข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ใช้ หรื อจะได้ใช้ต่อไป และวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียด
ตามตารางต่อไปนี้ โปรดศึกษาอย่างระมัดระวังเพื่อทําความเข้าใจวิธีการการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคลของ
เจ้าของข้อมูล และโปรดทราบว่ารายการที่ระบุในตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่บริ ษทั ได้ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ขอ้ มูลแก่เจ้าของข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว
ประเภทของ

วัตถุประสงค์และ

ฐานตาม

ตัวอย่างของ

ระยะเวลาการ

เจ้ าของข้ อมูล

การประมวลผลข้ อมูล

กฎหมาย

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

เก็บรักษาข้ อมูล

ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ประชุม

งานวิศวกรรม
การจัดการประชุม: เพื่อจัดการประชุม ประโยชน์
สําหรับคู่สัญญาในการลงนามบันทึก โดยชอบด้วย
กฎหมาย
ความเข้าใจระยะแรก (preliminary
Memorandum of Understanding) กับ
รัฐบาล

•
•
•
•
•

ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ประชุม

การจัดการประชุม: เพื่อจัดการประชุม ประโยชน์
เกี่ยวกับการศึกษาความเป็ นไปได้ทาง โดยชอบด้วย
กฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม

•
•
•
•
•

พนักงานของ
บริ ษทั ในเครื อ

การจัดหาที่พกั : เพื่อจัดหาที่พกั และ
สํารองตัว๋ เดินทาง เช่น เที่ยวบิน ตัว๋
รถไฟ สําหรับการเข้าพื้นที่ใน

•
•
•

สัญญา

ชื่อ
ที่อยู่
ชื่อตําแหน่ง
ข้อมูลติดต่อ
รายงานการ
ประชุม
ชื่อ
ที่อยู่
ชื่อตําแหน่ง
ข้อมูลติดต่อ
รายงานการ
ประชุม
ชื่อ
ที่อยู่
ข้อมูลติดต่อ

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ

หน้ าที่ 3/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

การศึกษาความเป็ นไปได้ทาง
สิ่ งแวดล้อม
ชาวบ้าน

จัดทํารายงาน: เพื่อจัดทํารายงานสรุ ป
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางสังคม

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานของ
บริ ษทั ในเครื อ

การลงทะเบียนเข้ าประชุม: สําหรับ
การลงทะเบียนเข้าประชุม
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง

สัญญา

บุคคลภายนอก (ผู ้ การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เพือ่ การ
เลือกผูซ้ ้ือและผูส้ นับสนุนทางเทคนิค
ที่มีแนวโน้มจะ
เป็ นพันธมิตรทาง
ธุรกิจ)

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• ข้อมูลการเดินทาง
• เพศ
• สถานภาพของ
ครอบครัว
• รายการ
อสังหาริ มทรัพย์
• อาชีพ
• รายได้
• ชื่อ
• อีเมล์
• ชื่อองค์กร
• ชื่อตําแหน่ง
• รายงานการ
ประชุม
• ชื่อองค์กร
• ชื่อผูป้ ระสานงาน
• ข้อมูลติดต่อ
• อีเมล์
• ที่อยู่
• แฟ้มผลงาน
• ข้อมูลอื่นๆที่
สามารถบ่งชี้
ความสามารถของ
พันธมิตรทาง
ธุรกิจ

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี
ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

หน้ าที่ 4/42
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
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ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

บุคคลภายนอก (ผู ้
ที่อาจจะเป็ น
ผูร้ ับเหมาและ
ผูร้ ับเหมาช่วง)

การให้ ความช่ วยเหลือเจ้ าของ
โครงการ: เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ให้ความช่วยเหลือเจ้าของโครงการใน
การเลือกผูร้ ับเหมาหลักในสัญญาจ้าง
เหมาเบ็ดเสร็จ (EPC) และผูร้ ับเหมา
ช่วง
การรวบรวมข้อมูลของชาวบ้ าน: เพื่อ
รวบรวมและจัดเก็บสําหรับการการ
ย้ายถิ่นฐานและการชดเชยให้กบั
ชาวบ้าน

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•

ชื่อองค์กร
ชื่อผูป้ ระสานงาน
อีเมล์
แฟ้มผลงาน

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•
•

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

สัญญา
(สําหรับ
พนักงานของ
ผูร้ ับเหมา)
และ
ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย
(สําหรับ
พนักงานของ
ผูร้ ับเหมา
ช่วง)
งานจัดซื้อจัดจ้ าง
สัญญา
การระบุตัวสินค้า: เพื่อสํารวจความ
ต้องการเฉพาะเจาะจงของพนักงานใน
การใช้สินค้า

•
•
•
•

ชื่อ
ข้อมูลติดต่อ
ที่ต้งั
การชดเชย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ข้อมูลการปฏิบตั ิ
ทัว่ ไป

ชาวบ้าน

พนักงานของ
บริ ษทั ในเครื อ
และ
บุคคลภายนอก
(พนักงานของ
ผูร้ ับเหมา)

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การให้ คําปรึกษากับเจ้ าของโครงการ:
เพื่อให้คาํ ปรึ กษากับเจ้าของโครงการ
ในการดําเนินงานและการบํารุ งรักษา

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

• ชื่อ
• ข้อมูลติดต่อ
• อีเมล์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระหว่างการจ้าง
งาน หรื อ
สัญญาการจ้าง
และหลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 5/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
(พนักงานของ
คู่สัญญา)

การเจรจาราคาและเงื่อนไข: เพื่อการ
เจรจาเรื่ องราคาและเงื่อนไขของสิ นค้า
ในจะจัดซื้อ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
(พนักงานของ
คู่สัญญา)

การพิจารณาความสามารถ: เพื่อทํา
การตรวจสอบความสามารถของ
องค์กรและบุคคล เพื่อเป็ นผูข้ ายที่
ได้รับอนุมตั ิ (approved vendor)

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
(พนักงานของ
คู่สัญญา)

การจ้ างบริการเกี่ยวกับงานขนส่ ง:
สําหรับการจ้างบริ การงานขนส่ง
ภายในประเทศและข้ามประเทศ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
(พนักงานของ
คู่สัญญา)

การจ้ างบริการเกี่ยวกับงานพิธีการ
ศุลกากร: เพื่อจ้างบริ การเกี่ยวกับงาน
พิธีการศุลกากร

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

เจ้าหน้าที่รัฐ
(เจ้าหน้าที่ BOI)

การจัดเตรียมอาหารให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
BOI: เพื่อการจัดเตรี ยมอาหารให้กบั
ทีมผูต้ รวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• ปัญหาและความ
ต้องการส่วน
บุคคล
• ชื่อ
• ข้อมูลติดต่อ
• อีเมล์
• แฟ้มผลงานและ
ข้อมูลสเปก
• ชื่อ
• ข้อมูลติดต่อ
• อีเมล์
• ประกาศนียบัตร
ของบุคคล
• แฟ้มผลงานและ
ข้อมูลสเปก
• ชื่อ
• ข้อมูลติดต่อ
• อีเมล์
• ข้อมูลการเดินทาง
และที่ต้งั
• ชื่อ
• ข้อมูลติดต่อ
• อีเมล์
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
• ชื่อ
• ข้อมูลติดต่อ
• อีเมล์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระหว่าง
ระยะเวลาการ
ให้บริ การและ
หลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
ระยะเวลาการ
ให้บริ การและ
หลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
ระยะเวลาการ
ให้บริ การและ
หลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

หน้ าที่ 6/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

อํานวยความสะดวกให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
ลาว: เพื่อการอํานวยความสะดวก
ให้กบั เจ้าหน้าที่ลาวมาปฏิบตั ิหน้าที่
เช่น การรับส่ง ที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่น

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การบริหารคลังสินค้า: เพื่อการบริ หาร
คลังสิ นค้า เกี่ยวกับการบันทึกการ
จัดการคลังสิ นค้าโดยบุคลากร เช่น
การรับสิ นค้า การส่งสิ นค้า การยืม
สิ นค้า และการคืนสิ นค้า

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ข้อมูลความชอบที่
ไม่อ่อนไหว

(BOI) ระหว่างการเข้าตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่รัฐ
(เจ้าหน้าที่จาก
คณะกรรมการ
ส่งเสริ มการ
ลงทุนลาว
(Master List))

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•
•
•

สัญญา

•
•
•
•
•

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การดําเนินงานในปั๊มนํ้ามัน: เพื่อ
ดําเนินงานในปั๊มนํ้ามัน ณ สถานที่
ปฏิบตั ิงานต่างๆ

สัญญา

•
•
•
•

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการความปลอดภัย: เพื่อจัดการ
ความปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่ใน
สถานที่ปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยการ
ใช้ล๊อค

สัญญา

•
•
•
•
•

ชื่อ
เพศ
ข้อมูลติดต่อ
หนังสื อเดินทาง
ค่าใช้จ่าย
ประจําวัน
ข้อมูลการเดินทาง
และโรงแรม
ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
สิ นค้าที่ได้รับและ
ได้จดั ส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับผู ้
ยืมหรื อผูใ้ ช้
ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
ชื่อ
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
ชื่อ
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
พื้นที่ที่อนุญาตให้
เข้าถึง
ตําแหน่งของล๊อค

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี
ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 7/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อและ
ผูบ้ ริ หาร

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

งานสํานักกรรมการผู้จัดการ
การจัดงาน: เพื่อการจัดงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาและ
ประโยชน์
กับองค์กร เช่น พิธีลงนามสัญญา
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
การจัดงาน: เพื่อการจัดงานที่เกี่ยวข้อง
(แขก
หรื อ กับองค์กร เช่น พิธีลงนามสัญญา
เจ้าหน้าที่รัฐ)

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ฐานตาม
กฎหมาย

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

สัญญา
การจัดการการเยี่ยมชมสถานที่: เพื่อ
ดําเนินการให้พนักงานสามารถเข้า
เยี่ยมชมสถานที่ และการเดินทางทัว่ ไป
เช่น เที่ยวบิน และการสํารองที่พกั
อาศัย

บุคคลภายนอก
การจัดการการเยี่ยมชมสถานที่และการ ประโยชน์
โดยชอบด้วย
(แขก ครอบครัว เดินทาง: เพื่อดําเนินการให้บุคคล
กฎหมาย
เจ้าหน้าที่รัฐ)
สามารถเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และการ

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ภาพเคลื่อนไหว
และภาพนิ่งที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ภาพเคลื่อนไหว
และภาพนิ่งที่
เฉพาะเจาะจงของ
ผูบ้ ริ หาร
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ภาพเคลื่อนไหว
และภาพนิ่งที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ชื่อ
• เพศ
• บัตรประจพตัว
ประชาชน
• เบอร์ติดต่อ
• หนังสื อเดินทาง
• ข้อมูลการเดินทาง
และโรงแรม
• ชื่อ
• เพศ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน

เก็บรักษา
ตลอดไป

เก็บรักษา
ตลอดไป

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

หน้ าที่ 8/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

เดินทางทัว่ ไป เช่น เที่ยวบิน และการ
สํารองที่พกั อาศัย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การขอวีซ่า: เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานในการขอวีซ่า

สัญญา

บุคคลภายนอก (ผู ้ การประชุมผู้ถือหุ้น: เพื่อการจัดการจัด ประโยชน์
โดยชอบด้วย
ถือหุ้น
และ ประชุมผูถ้ ือหุน้
กฎหมาย
ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ )

กรรมการของ
บริ ษทั ในเครื อ

การดําเนินการเรื่ องการฝึ กอบรมของ
กรรมการ: เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ
ฝึ กอบรมของกรรมการ

สัญญา

บุคคลภายนอก
(บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง)

การให้ ความช่ วยเหลือเกี่ยวกับ
การแพทย์: เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการแพทย์ เช่น การเดินทาง
และที่พกั

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• เบอร์ติดต่อ
• หนังสื อเดินทาง
• ข้อมูลการเดินทาง
และโรงแรม
• ชื่อ
• เพศ
• ข้อมูลติดต่อ
• ที่อยู่
• หนังสื อเดินทาง
• ข้อมูลที่จาํ เป็ นใน
การเดินทาง
• ชื่อ
• เพศ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน (ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่
เลือดและศาสนา)
• เบอร์โทรศัพท์
• ที่อยู่
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• เบอร์โทรศัพท์
• ข้อมูลการ
ฝึ กอบรม
• ชื่อ
• เพศ
• เบอร์โทรศัพท์
• หนังสื อเดินทาง

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี
ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

หน้ าที่ 9/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

พนักงานบริ ษทั
การเข้ าเยี่ยม: เพื่อจัดการการเข้าเยี่ยม
ในเครื อและ
ในกรณี การรักษาตัวในโรงพยาบาล
บุคคลภายนอก
และการคลอดบุตรของบุคคลสําคัญ
(เช่น ครอบครัว
หรื อบุคคล
สาธารณะ)

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
(นางแบบ)

กิจกรรมพิเศษ: เพื่อการจัดกิจกรรม
พิเศษ

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อและ
บุคคลภายนอก
(เช่น
แขก
เจ้าหน้าที่รัฐ หรื อ
ชาวบ้าน

กิจกรรม CSR: เพื่อการทํากิจกรรม
CSR เช่น การช่วยเหลือภัยพิบตั ิ การ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคม การบริ จาคเงิน
และสิ่ งของให้กบั ชุมชมและองค์กร
ต่างๆ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดทําสื่ อCSR: เพื่อการจัดทํา
บทความเกี่ยวกับการบริ หารลูกค้า
สัมพันธ์

สัญญาและ
ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• ใบเสร็จรับเงิน
(ไม่มีขอ้ มูล
เกี่ยวกับสุ ขภาพ)
• ข้อมูลการเดินทาง
และโรงแรม
• ชื่อ
• เพศ
• ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงพยาบาล
• ภาพนิ่งที่ได้ถ่าย
ขณะเข้าเยี่ยม
• ใบเสร็จเพือ่
ดําเนินการเบิกเงิน
• ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
• ชื่อ
• เบอร์โทรศัพท์
•
•
•
•
•

ชื่อ
เพศ
ชื่อตําแหน่ง
หนังสื อเดินทาง
ภาพเคลื่อนไหว
หรื อภาพนิ่งที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ภาพเคลื่อนไหว
หรื อภาพนิ่งที่

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระยะเวลาการ
ให้บริ การและ
หลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
เก็บรักษา
ตลอดไป

เก็บรักษา
ตลอดไป

หน้ าที่ 10/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
(เช่น ชาวบ้าน)

สื่ อการโฆษณา: เพื่อจัดทําสื่ อโฆษณา
ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ CSR
บทบรรณาธิการ และวันสําคัญ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การเผยแพร่ ข่าว: เพื่อการจัดทําข่าว
สําหรับให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน แผนการ
ขยายตัว การลงทุนในธุรกิจพิเศษ
กิจกรรม CSR การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กร

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

บุคคลภายนอก
(ผูข้ ายบุคคล
ธรรมดา)

งานการเงินและการบัญชี
สัญญา
การจ่ ายเงินให้ กับพนักงาน: เพื่อการ
จ่ายเงินต่างๆ ให้กบั พนักงาน

การจ่ ายเงินให้ กับคู่ค้า: เพื่อการจ่ายเงิน สัญญา
ให้กบั ผูข้ ายบุคคลธรรมดา

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

เฉพาะเจาะจงของ
ผูบ้ ริ หาร
• ภาพเคลื่อนไหว เก็บรักษา
และภาพนิ่งที่ไม่ ตลอดไป
เฉพาะเจาะจง

• ชื่อ
• เนื้อหาเฉพาะจาก
การสัมภาษณ์
พนักงาน

• ชื่อ
• ข้อมูลระบุตวั ตน
เช่น บัตร
ประจําตัว
ประชาชน
• เลขบัญชีธนาคาร
• ชื่อ
• ข้อมูลระบุตวั ตน
เช่น บัตร
ประจําตัว
ประชาชน
• เลขบัญชีธนาคาร

เก็บรักษา
ตลอดไป

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระยะเวลาการ
ให้บริ การและ
หลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี

หน้ าที่ 11/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
(ผูข้ ายที่เป็ น
องค์กร)

การจ่ ายเงินให้ กับคู่ค้า: เพื่อการจ่ายเงิน ประโยชน์
โดยชอบด้วย
ให้กบั ผูข้ ายที่เป็ นองค์กร
กฎหมาย

บุคคลภายนอก
(บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง)

การคืนเงินทดรองจ่ ายให้ กับการรักษา ประโยชน์
ในโรงพยาบาล: เพื่อการคืนเงินทดรอง โดยชอบด้วย
กฎหมาย
จ่ายให้กบั การรักษาในโรงพยาบาล
ของบุคลากรเฉพาะราย

บุคคลภายนอก (ผู ้ บัญชีลูกหนีข้ องผู้ซื้อ: เพื่อจัดทํา
ซื้อบุคคล
บัญชีลูกหนี้ของผูซ้ ้ือบุคคลธรรมดา
ธรรมดา)
ในการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว

สัญญา

บุคคลภายนอก
(พนักงานของผู ้
ซื้อที่เป็ นองค์กร)

บัญชีลูกหนีข้ องผู้ซื้อ: เพื่อจัดการ
บัญชีลูกหนี้ของผูซ้ ้ือที่เป็ นองค์กร ใน
การขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การบันทึกทรัพย์สินถาวร: เพื่อจด
บันทึกทรัพย์สินถาวรที่พนักงาน
ครอบครอง และหน้าที่ในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน รวมถึงการสั่งซื้อ

สัญญา

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ชื่อ
• ชื่อองค์กร
• เลขบัญชีของ
องค์กร
• เบอร์โทรศัพท์
• ที่อยู่
• ชื่อ
• เพศ
• หนังสื อเดินทาง
• ใบเสร็จรับเงินการ
ขายสิ นค้าและ
บริ การ
• ชื่อ
• ข้อมูลระบุตวั ตน
เช่น บัตร
ประจําตัว
ประชาชน
• เลขบัญชีธนาคาร
• ชื่อ
• ชื่อองค์กร
• เลขบัญชีธนาคาร
ขององค์กร
• เบอร์โทรศัพท์
• ที่อยู่
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• รายการทรัพย์สิน
ที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
ให้บริ การและ
หลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระยะเวลาของ
สัญญาซื้อขาย
และหลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
ระยะเวลาของ
สัญญาซื้อขาย
และหลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 12/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

บัญชีแยกประเภททั่วไป: เพื่อจัดทํา
บัญชีแยกประเภททัว่ ไป

บุคคลภายนอก (ผู ้ ความช่ วยเหลืออื่นๆ: เพื่อช่วยเหลือ
ลงทุนบุคคล
ตามที่ได้ผลู ้ งทุนได้ร้องขอ
ธรรมดา หรื อผู ้
ลงทุนประเภท
องค์กร)

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• คําสั่งซื้อสิ นค้า

ทรัพย์สินโดยพนักงานบางเจ้าของ
ข้อมูล
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

สัญญา

• จํานวนผูใ้ ช้
• ข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูใ้ ช้งานแต่ละ
เจ้าของข้อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ชื่อ
ข้อมูลองค์กร
นามบัตร
สรุ ปคําร้องขอ
หรื อปัญหา

บุคคลภายนอก
(ผูล้ งทุนบุคคล
ธรรมดา สมาชิก
ครอบครัว และ
พนักงานของผู ้
ลงทุนประเภท
องค์กร)

การสนับสนุนผู้ถือหุ้น: เพื่อให้บริ การ
ผูถ้ ือหุ้นในด้านต่างๆ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

ระยะเวลา 10 ปี
• ชื่อ
• จํานวนของหุ้นที่ผู ้ หลังจากการ
ถือหุ้นแต่ละราย เก็บข้อมูล
ถือ
• สรุ ปข้อร้องเรี ยน
จากผูถ้ ือหุ้น

บุคคลภายนอก
(ผูท้ ี่อาจจะเป็ น
พันธมิตรทาง
ธุรกิจ)

การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เพือ่ การ
เลือกพันธมิตรทางธุรกิจด้านการเงิน

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•
•
•

ชื่อองค์กร
ชื่อผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่
แฟ้มผลงานและ
ข้อมูลการ
• ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากนิติ
กรรมสุ ดท้าย

หน้ าที่ 13/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

งานบริหารองค์กร
สัญญา
การบริหารจัดการพื้นที:่ เพื่อการ
จัดการงานบริ หาร เช่น งานบริ หาร
พื้นที่ การเช่า ที่จอดรถ รวมถึงการจด
ทะเบียนรถยนต์

บุคคลภายนอก
(พนักงานของผู ้
ให้บริ การ
ภายนอก)

การบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก: ประโยชน์
โดยชอบด้วย
เพื่อจ้างเหมาบริ การงานบํารุ งรักษา
กฎหมาย
บางส่วน ข้อมูลของผูใ้ ห้บริ การ อาจ
ถูกส่งให้กบั บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
เช่น เจ้าของอาคาร ตามเงื่อนไขการเช่า
พื้นที่อาคาร

บุคคลภายนอก
(พนักงานของผู ้
ให้บริ การ
ภายนอก)

ประโยชน์
บริการงานทําความสะอาด: เพื่อจ้าง
เหมาบริ การงานบริ การทําความสะอาด โดยชอบด้วย
กฎหมาย
บางส่วนจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ข้อมูลพื้นฐานที่
สามารถระบุ
ตัวตนของ
พนักงานขับรถที่
รับผิดชอบ
ยานพาหนะ
• ข้อมูลเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
• ชื่อ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• เพศ
• อีเมล์
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
• ชื่อ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• ข้อมูลด้าน
ธนาคาร
• เอกสารที่เกี่ยวกับ
งาน
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระยะเวลาของ
สัญญาบริ การ
และหลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี

ระยะเวลาของ
สัญญาบริ การ
และหลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี

หน้ าที่ 14/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล
การจัดการสาธารณูปโภค: เพื่อการ
จัดซื้อสาธารณูปโภคที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ

ฐานตาม
กฎหมาย

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

สัญญา

•
•
•
•

บุคคลภายนอก
การจัดส่ งเอกสาร: เพื่อจัดการการ
(พนักงานของผู ้ จัดเก็บเอกสารที่ไม่ใช้ โดยการจัดเก็บ
ให้บริ การจัดเก็บ) ในกล่องและส่งให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•
•

พนักงานบริ ษทั
กล้องวงจรปิ ด: เพื่อดูแลและเข้าถึง
ในเครื อและ
ระบบกล้องวงจรปิ ด ถ้าจําเป็ น
บุคคลภายนอก (ผู ้
เยี่ยมชม)

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล
ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•

ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
บันทึกการโทร
ใบเรี ยกเก็บเงินค่า
โทรศัพท์
ชื่อ
ชื่อองค์กร
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
บันทึกภาพกล้อง
วงจรปิ ด

• ภาพเคลื่อนไหว
และภาพนิ่งที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ผลการแข่งขัน
• ชื่อและข้อมูลระบุ
ตัวตนทัว่ ไปของ
ผูบ้ ริ หาร
• ชื่อและข้อมูลระบุ
ตัวตนทัว่ ไปของ
พนักงานขับรถ
• บันทึกเส้นทาง

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การให้ บริการงานบริหาร: เพื่อจัดการ
และให้บริ การงานบริ หารกับกิจกรรม
ภายใน เช่น กิจกรรมแข่งขันรี ไซเคิล

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

งานบริหารรถยนต์ : เพื่องานบริ หาร
รถยนต์ที่มีพนักงานขับรถประจํา
สําหรับผูบ้ ริ หาร เช่น เก็บบันทึก
เส้นทาง และกล้องติดรถยนต์

สัญญา

ระยะเวลาของ
สัญญาบริ การ
และหลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
จนกว่า
บันทึกภาพจะ
ถูกลบ

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 15/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

งานสนับสนุนรถยนต์ : เพื่อสนับสนุน
รถยนต์แก่ผบู ้ ริ หารโดยไม่มีพนักงาน
ขับรถ

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สัญญา
การบริหารรถยนต์ ที่ใช้ ร่วมกัน: เพื่อ
ให้บริ การรถยนต์ที่ใช้ร่วมกัน และ
จัดการระบบการติดตาม รวมถึงบันทึก
เกี่ยวกับพนักงานที่ใช้บริ การรถยนต์
นั้น

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การสํารองเที่ยวบิน: เพื่อติดต่อกับผูใ้ ห้ สัญญา
บริ การภายนอกสําหรับการสํารอง
เที่ยวบินให้พนักงาน และดําเนินการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การสํารองตั๋วรถไฟ: เพื่อสํารองตัว๋
รถไฟให้พนักงาน

สัญญา

สัญญา

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• บันทึกภาพกล้อง
ติดรถยนต์
• ชื่อและข้อมูลระบุ
ตัวตนทัว่ ไปของ
ผูบ้ ริ หาร
• บันทึกภาพกล้อง
วงจรปิ ด
• บันทึกการ
เดินทาง
• ชื่อของพนักงานที่
ใช้บริ การรถยนต์
ที่ใช้ร่วมกัน
• บันทึกการ
เดินทาง
• ชื่อ
• เพศ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• หนังสื อเดินทาง
• ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง
• ชื่อ
• เพศ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• หนังสื อเดินทาง
• ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 16/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การสํารองที่พกั ในโรงแรม: เพื่อ
ดําเนินการสํารองที่พกั ในโรงแรม ทั้ง
โดย CKP เองและโดยผูใ้ ห้บริ การ
ภายนอก

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดซื้อประกันภัย: เพื่อการจัดซื้อ
ประกันภัยให้กบั ผูเ้ ดินทางเป็ นรายครั้ง

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการการเบิกเงินคืน: เพื่อ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินคืนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางโดย
พนักงาน

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สัญญา
การดําเนินงานทั่วไปจากสํานักงาน
เวียงจันทน์ : เพื่อรายงานการ
ดําเนินงานทัว่ ไปที่ได้รับมาจาก
สํานักงานเวียงจันทน์ รวมถึงงาน
เอกสารทัว่ ไป การติดต่อหน่วยงานรัฐ
กิจกรรมกับคูค่ า้ และการประชุม การ
ปฏิบตั ิงานนี้อาจมีการส่งข้อมูลของ
พนักงานของ XPCL และ NN2 รวมถึง
พนักงานอื่นๆที่ประจําที่ประเทศลาว

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ชื่อ
• เพศ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• หนังสื อเดินทาง
• ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง
• ชื่อ
• เพศ
• อายุ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• หนังสื อเดินทาง
• ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง
• ชื่อ
• แบบฟอร์ขอเบิก
เงินคืน
• ใบเสร็จรับเงิน

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

• ข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงาน
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ชื่อองค์กร
• รายงานกิจกรรม
ทัว่ ไป
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 17/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

งานควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจ
พนักงานบริ ษทั
สัญญาและ
การจัดการเอกสาร: เพื่อจัดการและ
ประโยชน์
ในเครื อ
และ จัดเก็บเอกสารส่วนใหญ่ของบริ ษทั
โดยชอบด้วย
บุคคลภายนอก
และบุคคลภายนอก รวมถึง สัญญา
กฎหมาย
(บุคลากรของ
ใบอนุญาตส่วนบุคคล และข้อมูล
บุคคลภายนอก) ทัว่ ไปอื่น
ประสานงานกับ
ทั้งบริ ษทั และ
บริ ษทั ในเครื อ

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ชื่อ
• ใบอนุญาต
เกี่ยวกับวิชาชีพ
• ข้อมูลระบุตวั ตน
ทัว่ ไป (โดยไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่
เลือดและศาสนา)
• ประวัติการทํางาน
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
• ลายมือชื่อ

ระหว่าง
ระยะเวลาของ
สัญญาบริ การ
และการจ้างงาน
และ
หลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี
หรื อ 10 ปี
หลังจากนิติ
กรรมสุ ดท้าย
กับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

บุคคลภายนอก (ผู ้ เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น: เพื่อ
ประโยชน์
ถือหุ้นของ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก ในการ โดยชอบด้วย
บริ ษทั )
พิมพ์เอกสารการประชุมเพื่อส่งให้ผถู ้ ือ กฎหมาย
หุ้น รวมถึงดําเนินการจัดส่ง

•
•
•
•

บุคคลภายนอก (ผู ้ บันทึกการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น:
ถือหุ้นของบริ ษทั เพือ่ จดบันทึกการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือ
และผูร้ ับมอบ
หุ้น
ฉันทะ)

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

บุคคลภายนอก (ผู ้ บันทึกการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น:
ถือหุ้นของบริ ษทั เพือ่ จดบันทึกการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือ
และผูร้ ับมอบ
หุ้น
ฉันทะ)

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

• ชื่อ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน (ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศาสนาและหมู่
เลือด)
• ชื่อ
• บัตรประจําตัว
ประชาชน (ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับ

ชื่อ
ที่อยู่
เลขผูถ้ ือหุ้น
ข้อมูลการถือหุ้น

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บข้อมูล

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
ประชุม

หน้ าที่ 18/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

•
•

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการประชุม: เพื่อจัดการประชุม สัญญา
ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการอื่นๆ

•
•
•
•

•

บุคคลภายนอก
ติดต่ อกับหน่ วยงานรัฐลาว: เพื่อติดต่อ
(กรรมการของ
กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐลาว เพื่อ
XPCL และ NN2) ปฏิบตั ิตามกฎหมายประเทศลาว เช่น
ให้เอกสารที่เกี่ยวกับกรรมการ

บุคคลภายนอก
และภายใน
(บุคลากรและผู ้

เครื อข่ ายผู้ถือหุ้นและบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง: เพื่อบันทึกโครงสร้างการ
ถือหุ้นของผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่ม CKP เพื่อ

สัญญา

•
•
•
•
•

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•

ศาสนาและหมู่
เลือด)
ข้อมูลเบื้องต้น
ของผูเ้ ข้าร่ วม
ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
ของการประชุม
ทางไกล
ชื่อ
บัตรประจําตัว
ประชาชน
ข้อมูลเบื้องต้น
ของผูเ้ ข้าร่ วม
ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
ของการประชุม
ทางไกล
สรุ ปเนื้อหาของ
สถานการณ์บาง
กรณี
ชื่อ
เพศ
หนังสื อเดินทาง
ที่อยู่
ข้อมูลอื่นที่รัฐบาล
ลาวขอ
ชื่อ
เพศ
องค์กร
ผูถ้ ือหุ้น

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ
กลุ่ม CKP

หน้ าที่ 19/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

บุคคลภายนอก
(External parties
(ผูถ้ ือหุน้
รายบุคคลและ
พนักงานของผูถ้ ือ
หุ้นหลักที่สาํ คัญ
ของ CKP)

การจดทะเบียนและความเคลื่อนไหว ประโยชน์
โดยชอบด้วย
ของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น: เพื่อ
กฎหมาย
ดําเนินการจดทะเบียนและความ
เคลื่อนไหวของการถือหุน้ ของผูถ้ ือราย
ใหญ่ รวมถึงการรายงาน big lot เมื่อ
ได้รับคําสั่งจากหน่วยงานรัฐ

• ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
• ประโยชน์ทบั
ซ้อน
• ชื่อ
• ความสัมพันธ์ใน
การถือหุ้น
• ข้อมูลอื่นตามที่
ระบุในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานรัฐ

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจดทะเบียนองค์กร และใบอนุญาต สัญญา
ขององค์กร: สําหรับการลงนามและส่ง
เอกสารและดําเนินการเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนองค์กรและใบอนุญาตของ
องค์กรของบริ ษทั ตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย

• ข้อมูลส่วนบุคคล
เบื้องต้นของ
กรรมการ
• ชื่อ
• ที่อยู่
• ชื่อตําแหน่ง

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การให้ คําปรึกษาและข้ อพิพาท: เพื่อให้ ประโยชน์
โดยชอบด้วย
คําปรึ กษาและดําเนินการเกี่ยวกับคดี
กฎหมาย
ความ

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากเกิด
เหตุ

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การเรียกร้ องค่าชดเชย: เพื่อดําเนินการ ประโยชน์
โดยชอบด้วย
ทําคําขอเรี ยกร้องค่าชดเชย สําหรับ
กฎหมายและ

• ชื่อ
• เพศ
• ข้อมูลเบื้องต้น
ของพนักงาน
• เนื้อหาของ
คําปรึ กษา
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
• ชื่อ

ถือหุ้นของ CKP การโหวตที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
และบริ ษทั ใน
กฎหมายในแต่ละการประชุม
เครื อ)

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ
กลุ่ม CKP

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากเกิด
เหตุ

หน้ าที่ 20/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล
ประกันภัยทรัพย์สินและส่งให้ผรู ้ ับ
ประกันภัย

บุคคลภายนอก
การดําเนินการเกี่ยวกับประกันภัย
(บุคคลที่สามของ ความรับผิดต่ อบุคคลที่สาม: เพื่อ
บริ ษทั ในเครื อ)
ดําเนินการขั้นตอนที่เกี่ยวกับการ
เรี ยกร้องค่าชดเชยตามประกันภัยความ
รับผิดต่อบุคคลที่สาม และส่งให้กบั
ผูร้ ับประกันภัย

บุคคลภายนอก
(ผูร้ ับประโยชน์
จากพนักงานที่
เสี ยชีวิต)

การดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์
จากประกันชีวิตและประกันสุขภาพ:
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์
จากประกันชีวิตและประกันสุ ขภาพ
ของพนักงานที่เสี ยชีวิต และ
ประสานงานกับผูร้ ับผลประโยชน์

ฐานตาม
กฎหมาย
สิ ทธิตาม
กฎหมาย

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมายและ
สิ ทธิตาม
กฎหมาย

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• ข้อมูลการติดต่อ
ของผูท้ ี่
รับผิดชอบ
• อีเมล์
• ข้อความ
• ภาพเหตุการณ์
ขณะเกิดและ
ต่อมาที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ข้อมูลอาการ
บาดเจ็บ
• ชื่อ
• ข้อมูลการติดต่อ
ของผูร้ ับผิดชอบ
• อีเมล์
• ข้อความโทรศัพท์
• ภาพเหตุการณ์
ขณะเกิดและ
ต่อมาที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ข้อมูลอาการ
บาดเจ็บ
• ข้อมูลส่วนบุคคล
เบื้องต้นของผูร้ ับ
ผลประโยชน์
• ชื่อ
• เพศ
• เบอร์โทรศัพท์
• ที่อยู่

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากเกิด
เหตุ

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากเกิด
เหตุ

หน้ าที่ 21/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการการเรียกค่าชดเชยจาก
ประกันชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุ: เพื่อ
จัดการการเรี ยกค่าชดเชยจากประกัน
ชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุ ในส่วนที่
เกี่ยวกับผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก อุบตั ิเหตุ
และทันตกรรม ให้กบั พนักงาน

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

• ชื่อ
• รายละเอียดของ
การใช้ประกัน
และเหตุการณ์

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากเกิด
เหตุหรื อการใช้

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ปรับปรุงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกัน:
เพื่อสรุ ปและส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ของพนักงานให้กบั ผูร้ ับประกันภัย
สําหรับการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
ประกันภัย

สัญญา

•
•
•
•
•

ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
เงินเดือน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

บุคคลภายนอก
(สมาชิก
ครอบครัวของ
พนักงาน BIC)

ปรับปรุงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกัน:
เพื่อสรุ ปและส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ของพนักงานให้กบั ผูร้ ับประกันภัย
สําหรับการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
ประกันภัย

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•
•

ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
เงินเดือน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สัญญา
การจัดหาประกันชีวติ และประกัน
สุ ขภาพ: เพื่อดําเนินการจัดหาประกัน
ชีวิตและประกันสุ ขภาพ โดยขึ้นอยูก่ บั
นโยบายการประกันภัย

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ: สัญญา
เพื่อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับ
ประกันภัยและนายหน้าประกันภัย เพื่อ
ดําเนินการจัดหาประกันภัยสําหรับ
ความรับผิดของกรรมการ

ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
เงินเดือน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เพศ
ข้อมูลระบุตวั ตน
เบื้องต้น
• ประวัติเกี่ยวกับคดี
ความ

•
•
•
•
•
•
•
•

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 22/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

พนักงานบริ ษทั
ประกันทดแทนแรงงาน และความรับ
ในเครื อ (XPCL ผิดนายจ้ างต่ อลูกจ้ าง: เพื่อให้ขอ้ มูลที่
และ NN2)
เกี่ยวข้องกับผูร้ ับประกันภัยและ
นายหน้าประกันภัย เพื่อดําเนินการ
จัดหาประกันทดแทนแรงงาน และ
ความรับผิดนายจ้างต่อลูกจ้าง

ฐานตาม
กฎหมาย

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ภาพรวมการสร้ างแผนความปลอดภัย
ในการทํางาน: เพื่อการสร้างแผนงาน
การทํางานสําหรับส่วนการดําเนินงาน
แต่ละหน่วย เพื่อความปลอดภัยของ
สถานที่ปฏิบตั ิงาน

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ภาพรวมคําสั่งในการทํางาน: เพื่อการ สัญญา
ประเมินสมรรถภาพของพนักงาน โดย
คํานึงถึงธรรมชาติ และแผนงานการ
ทํางานของแต่ละงาน เพื่อสร้าง
แผนงานการทํางานในภาพรวม

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย: เพื่อพิจารณาประเด็นเรื่ อง
ความปลอดภัยจากมุมมองของงาน
วิศวกรรม และลดความเสี่ ยงใน
สถานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย
ทางด้านวิศวกรรมในภาพรวม

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

สัญญา

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• ระยะเวลาการ
สิ้นสุ ดความเป็ น
กรรมการ
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• เงินเดือน

• ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ข้อมูลทัว่ ไปของ
พนักงาน
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ประกาศนียบัตร
• ใบอนุญาต
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• งานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

เก็บรักษา
ตลอดไป

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 23/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

งานทรัพยากรบุคคล
การบ่ งชีถ้ ึงปัญหา: เพื่อบ่งชี้ถึงปัญหา ประโยชน์
โดยชอบด้วย
โดยช่องทางต่างๆ เช่น ข้อร้องเรี ยน
ของพนักงาน ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน กฎหมาย
โดยฝ่ ายจัดการ และคําขอฝึ กอบรม
ของพนักงาน

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• บันทึกข้อ
ร้องเรี ยน

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

เก็บรักษา
ตลอดไป

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การบ่ งชี้ความต้องการในการฝึ กอบรม: สัญญา
เพื่อบ่งชี้ว่าบุคคลใด จากตําแหน่งใด
ขององค์กร ต้องการการฝึ กอบรม และ
การอบรมอะไร เพื่อสร้างรายการการ
ฝึ กอบรม

• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ข้อมูลเกี่ยวกับผล
การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สร้ างแผนการฝึ กอบรม: เพื่อสร้าง
แผนการฝึ กอบรม

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สัญญา
การจัดเตรียมการฝึ กอบรม: เพื่อ
จัดเตรี ยมและจัดการการฝึ กอบรม ใน
บางกรณี CKP อาจจะมีความ
จําเป็ นต้องให้ขอ้ มูลของพนักงานกับผู ้
ฝึ กอบรมล่วงหน้า สําหรับการ
จัดเตรี ยมสื่ อการอบรม

• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ข้อมูลเกี่ยวกับผล
การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
• ชื่อ
• เพศ
• ชื่อตําแหน่ง
• การดํารงตําแหน่ง
• ประสบการณ์การ
ทํางาน
• บันทึกการ
ฝึ กอบรม
• ประวัติการสมัคร
งาน
• บัตรประจําตัว
ประชาชน

สัญญา

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 24/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

บุคคลภายนอก (ผู ้ การจัดการฝึ กอบรม: เพื่อการคัดเลือก
ฝึ กอบรม)
ผูฝ้ ึ กอบรม จัดเตรี ยม และจัดการ
ฝึ กอบรม

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย
สัญญา

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ชื่อ
• เพศ
• ประสบการณ์การ
ทํางาน
• ประวัติการ
ฝึ กอบรม
• ประวัติเพื่อสมัคร
งาน
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• ชื่อ
• เพศ
• ชื่อตําแหน่ง
• ผลการทดสอบ
• บันทึกเนื้อหาที่ไม่
เฉพาะเจาะจง

ระยะเวลาของ
สัญญาบริ การ
และหลังจาก
ระยะเวลา
ดังกล่าว 10 ปี

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สัญญา
จัดฝึ กอบรม: เพื่อจัดฝึ กอบรม ซึ่ง
รวมถึงการฝึ กอบรมในสํานักงาน นอก
สํานักงาน โดยผูฝ้ ึ กอบรมภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร จัดเตรี ยม
อาหาร (ถ้าจําเป็ น) และจัดเตรี ยมการ
ทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรม

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สํารวจความพึงพอใจหลังการ
ฝึ กอบรม: เพื่อทําการสํารวจความพึง
พอใจหลังการอบรม เพื่อประเมินว่า
การฝึ กอบรมมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่
และนําไปปรับปรุ งการอบรมใน
อนาคต

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ผลการฝึ กอบรม/
ความคิดเห็น

เก็บรักษา
ตลอดไป

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

รายงานหลังการฝี กอบรมภายใน
องค์กร: เพื่อสร้างเอกสารแบบสรุ ป
การประเมินผลการฝึ กอบรม สําหรับ
ทีมจัดงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของผูเ้ ข้า

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•

เก็บรักษา
ตลอดไป

ชื่อ
เพศ
ชื่อตําแหน่ง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ฝึ กอบรม

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 25/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

อบรม และคณะกรรมการบริ ษทั (ถ้า
จําเป็ น)
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร: เพื่อ ประโยชน์
การแบ่งปันความรู ้ภายในองค์กร แบบ โดยชอบด้วย
กฎหมาย
ไม่เป็ นทางการ

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การติดต่ อหน่ วยงานรัฐ: เพื่อจัดเตรี ยม
รายงานสรุ ปการฝึ กอบรม และส่งให้
หน่วยงานรัฐ คือ กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน

การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การรับรอง ISO: เพื่อเตรี ยมเอกสาร
ให้กบั ตัวแทนของ ISO เข้ามา
ตรวจสอบสําหรับการรับรอง ISO

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ประโยชน์
การจัดการระบบการเรียบรู้ทาง
อินทราเน็ต: เพื่อจัดการระบบการเรี ยน โดยชอบด้วย
การสอนผ่านอินทราเน็ต ซึ่งจะมีขอ้ มูล กฎหมาย
เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนการสอน และ
ข้อสรุ ปของปัญหาที่เกิดขึ้น

• บทเรี ยนในการ
ปฏิบตั ิงาน
• ภาพนิ่งของ
พนักงานที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ชื่อ
• หลักสู ตรการ
ฝึ กอบรม
• บัตรประจําตัว
ประชาชน
• ลายมือชื่อ
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ประสบการณ์การ
ทํางาน
• ประกาศนียบัตร
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
• ข้อมูลอื่นๆตามคํา
ขอของผู ้
ตรวจสอบ
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ประสบการณ์การ
ทํางาน
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป

เก็บรักษา
ตลอดไป

เก็บรักษา
ตลอดไป

ไม่มีการเก็บ
รักษา

เก็บรักษา
ตลอดไป

หน้ าที่ 26/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ประโยชน์
จัดเก็บ Kaizen sheet: เพื่อจัดเก็บ
Kaizen sheet จากพนักงานสําหรับการ โดยชอบด้วย
กฎหมาย
แบ่งปันแนวคิด

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

อํานวยความสะดวกให้ กบั กิจกรรม
ของบริษัท: เพื่อการอํานวยความ
สะดวกให้กบั กิจกรรม เช่น townhall
team building CSR และการประกาศ
เกี่ยวกับโครงการ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

นักศึกษาฝึ กงาน
ของบริ ษทั ใน
เครื อ

นักศึกษาฝึ กงาน: สําหรับการ
สัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสาร
ของผูส้ มัคร ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปรับปรุ ง และการสัมภาษณ์หลังจาก
ฝึ กงาน

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• บทเรี ยนการ
ทํางาน
• ภาพนิ่งของ
พนักงานที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ข้อสรุ ปของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
• ชื่อ
• แนวการปฏิบตั ิ
• แนวทางการให้
เหตุผล
• ภาพนิ่งที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• เพศ
• การประกาศเรื่ อง
การเลื่อนขั้น
• เนื้อหาเกี่ยวกับ
กิจกรรม CSR
• ชื่อ
• เพศ
• ประวัติสาํ หรับ
การสมัครงาน
• ประวัติการศึกษา
• ประวัติการทํา
กิจกรรม
• ข้อมูลผูท้ ี่ตอ้ ง
ติดต่อกรณี ฉุกเฉิน

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

เก็บรักษา
ตลอดไป

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

หน้ าที่ 27/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สอบทานโครงสร้ างองค์กร และสร้ าง สัญญา
รายละเอียดงาน และยืนยันกําลังคน
ประจําปี : สําหรับการสอบทาน
โครงสร้างองค์กร สร้างรายละเอียด
งาน ยืนยันกําลังคนประจําปี เพื่อจัดทํา
เอกสารเกี่ยวกับกําลังคน

บุคคลภายนอก
(ผูส้ มัครงานของ
บริ ษทั ในเครื อ)

ดําเนินการรับสมัครงาน: สําหรับการ
ดําเนินการรับสมัครงาน โดยเริ่ มจาก
การประกาศรับสมัครงานและรับใบ
สมัครงาน

สัญญา

บุคคลภายนอก
(ผูส้ มัครงานของ
บริ ษทั ในเครื อ)

การดําเนินการทดสอบทัศนคติ:
สําหรับการดําเนินการให้พนักงานเข้า
ทดสอบทัศนคติ โดยใช้บริ การจากผู ้
ให้บริ การภายนอก คือ PTS

สัญญา

บุคคลภายนอก
(ผูส้ มัครงานของ
บริ ษทั ในเครื อ)

จัดเตรียมการสัมภาษณ์ งานกับผู้ที่
เกี่ยวข้ อง: สําหรับการจัดเตรี ยมการ
สัมภาษณ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาในสายงาน
และทีมทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
สัมภาษณ์โดยกรรมการผูจ้ ดั การ

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การเปลี่ยนตําแหน่ งงาน: สําหรับการ
พิจารณาการเปลี่ยนตําแหน่งงานของ
พนักงาน

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
•
•
•
•
•

เนื้อหาการหารื อ
ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
บทบาทหน้าที่
ผลการสํารวจ

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล
เก็บรักษา
ตลอดไป

• ชื่อ
• รายละเอียด
ส่วนตัว
• เบอร์โทรศัพท์
• อีเมล์
• วุฒิการศึกษา
• แฟ้มสะสมผลงาน
• ประสบการณ์
• ชื่อ
• ผลการทดสอบ

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

สัญญา

• ชื่อ
• คําตอบของผูเ้ ข้า
รับการสัมภาษณ์
งาน

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

สัญญา

• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• เงินเดือน

ระหว่างการจ้าง
งานและ

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 28/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ประกาศพนักงานใหม่ : สําหรับการ
ประกาศการเข้ามาร่ วมงานของ
พนักงานใหม่ผา่ นอีเมล์ให้กบั ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการบัญชีค่คู ้า (vendor
account) ให้ กับพนักงาน: เพื่อการ
จัดการบัญชีคคู่ า้ และเพิ่มข้อมูลของ
พนักงาน โดยจัดทําบัญชีคู่คา้ แจ้ง
ข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอก เช่น
สํานักงานประกันสังคม ผูจ้ ดั การ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และปรับปรุ ง
รายการทรัพย์สิน

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

การอบรมก่อนการทํางาน: เพื่อจัดให้มี ประโยชน์
การอบรมก่อนการทํางาน เช่น ความ โดยชอบด้วย
กฎหมาย
ยัง่ ยืนขององค์กร CSR กฎระเบียบ
บรรษัทภิบาล การล่วงละเมิด เป็ นต้น

สัญญา
การประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงาน: สําหรับการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในช่วงทดลอง
งาน

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว
• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• เพศ

หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี
ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

•
•
•
•

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

•
•
•
•

•

•
•
•

ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
เพศ
บัตรประจําตัว
ประชาชน (ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่
เลือดและศาสนา)
ทะเบียนบ้าน
หนังสื อเดินทาง
บัญชีธนาคาร
สื่ อการอบรมซึ่ง
ไม่มีขอ้ มูล
เฉพาะเจาะจงของ
พนักงาน
ภาพเคลื่อนไหว
และภาพนิ่งของ
พนักงานที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
บันทึกผลการ
ปฏิบตั ิงาน

เก็บรักษา
ตลอดไป

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 29/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการสวัสดิการพนักงาน: เพื่อจัด สัญญา
และดูแลสวัสดิการให้กบั พนักงาน
เช่น เงินช่วยค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่า
โทรศัพท์ และค่านํ้ามัน

•
•
•
•

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการวันลา: เพื่อจัดและดูแลวัน
ลาของพนักงาน เช่น ลากิจ ลาพักร้อน
ลาเพื่อไปเกณฑ์ทหาร และวันลาโดย
ไม่ได้เงินเดือน

สัญญา

•
•
•
•
•

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการการจ่ ายเงินเดือน: เพื่อ
จัดการการจ่ายเงินเดือนและส่งสรุ ป
ให้กบั ธนาคาร

สัญญา

•
•
•

•
•
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจ่ ายเงินเดือน: เพื่อการจ่าย
เงินเดือนให้กบั พนักงาน

การกู้ยืมของพนักงาน: เพื่อออก
หนังสื อรับรองให้กบั พนักงานเพือ่ ใช้

สัญญา

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•

•
•
•
•

ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
เงินเดือน
ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงาน
ชื่อ
เพศ
ชื่อตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
แบบฟอร์มวันลา
พร้อมเหตุผล
ชื่อ
เงินเดือน
การหักเงินตาม
กฎหมายและตาม
สิ ทธิของบริ ษทั
การหักเงินตาม
คําสัง่
การหักเงินเพื่อ กย
ศ.
ชื่อ
ข้อมูลระบุตวั ตน
เช่น บัตร
ประจําตัว
ประชาชน
เลขบัญชีธนาคาร
ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
อายุงาน

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล
ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี
ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากออก
หนังสื อ

หน้ าที่ 30/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• เงินเดือน
• เบอร์โทรศัพท์

ประกอบคําขอกูย้ ืมจากธนาคาร
รวมถึงประสานงานติดต่อกับธนาคาร
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การประเมินผล KPI: เพื่อจัดให้มีการ
ประเมิน KPI โดยการหารื อ การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดย
หัวหน้า เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เพิม่
เงินเดือน และโบนัส หรื อการ
ดําเนินการอื่น ในกรณี การเลื่อนขั้น
อาจจะมีการแจ้งไปยังผูร้ ่ วมงานที่
เกี่ยวข้อง

สัญญา

•
•
•
•

ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
เงินเดือน
ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงาน

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สัญญา
การเลื่อนขั้นของพนักงาน: เพื่อ
กําหนดรายละเอียดงาน บันทึกอายุงาน
ผลตอบแทน และรายละเอียดอื่นที่
เกี่ยวข้อง หากมีการเลื่อนขั้น

•
•
•
•

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การติดต่ อกับหน่ วยงานรัฐเกี่ยวกับการ การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
จ้ างงาน: เพื่อติดต่อกับหน่วยงานรัฐ
เช่น สํานักงานประกันสังคม เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการลูกจ้าง

•
•

ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
เงินเดือน
ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงาน
ชื่อ
หลักสู ตรการ
ฝึ กอบรม
บัตรประจําตัว
ประชาชน
ลายมือชื่อ
ชื่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประชุมและการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อ่อนไหว

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดการข้อร้ องเรียน: เพื่อการ
จัดการข้อร้องเรี ยน โดยนําข้อร้องเรี ยน
ที่ทีมทรัพยากรบุคคลได้รับไป
ดําเนินการต่อ และแจ้งผูท้ ี่มีความ
รับผิดชอบ รวมถึงการจัดให้มีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง

ประโยชน์
โดยชอบ
ธรรมและ/
หรื อสิ ทธิตาม
กฏหมาย

•
•
•
•

•

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

เก็บรักษา
ตลอดไป

หน้ าที่ 31/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การสิ้นสุ ดการจ้ างงาน: เพื่อปรับปรุ ง
สภาวะการทํางานจากบันทึก และ
บทสรุ ปจากการสัมภาษณ์ก่อนออก
จากงาน เมื่อสิ้นสุ ดการจ้าง

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

• ชื่อ
• ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ก่อน
ออกจากงาน

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

รายงานการให้ บริการกับบริษทั ใน
เครื อ: เพื่อจัดทํารายงานครอบคลุม
สถิติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง
สุ ขภาพ การเงิน คดีความ แนวโน้ม
การเจ็บป่ วย การเข้าร่ วมกิจกรรม
ความคิดเห็นต่อฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
และนําส่งรายงานนี้ไปยังบริ ษทั ใน
เครื อ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การตรวจสอบ: เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลตาม
คําขอของผูต้ รวจสอบภายนอก เช่น
EY และ ISO รวมถึงผูต้ รวจสอบ
ภายใน

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การประสานงานกับคู่ค้า: เพื่อการ
ประสานงานกับคู่คา้ ในส่วนที่เกี่ยว
การทําโปรแกรม การคํานวณ การทํา

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

• ชื่อ
• เพศ
• ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเงิน
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงาน
• คดีความ
• ความคิดเห็นส่วน
บุคคล
• ชื่อ
• เพศ
• ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเงิน
• ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงาน
• คดีความ
• ความคิดเห็นส่วน
บุคคล
• ชื่อ
• เพศ
• เงินเดือน
• ชื่อตําแหน่ง
• ประสบการณ์การ

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล
เก็บรักษา
ตลอดไป

เก็บรักษา
ตลอดไป

ไม่มีการเก็บ
รักษา

เก็บรักษา
ตลอดไป

หน้ าที่ 32/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

แบบสอบถามการมีส่วนร่ วม เงินเดือน
เป็ นต้น

พนักงานบริ ษทั
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ: เพื่อ
ในเครื อ (ผูส้ มัคร การจัดการและการดําเนินการของ
เป็ น
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ
คณะกรรมการ)

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
•
•

ทํางาน
อายุงาน
ผลของ
แบบสอบถาม
ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
รายงานการ
ประชุม

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•

• ชื่อ
• เพศ
• ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
ทํางาน
• งานที่รับผิดชอบ
• รู ปถ่าย
• ชื่อ
• เพศ
• ชื่อตําแหน่ง

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• รายชื่อผูส้ มัครเข้า
ร่ วมกิจกรรม
• ชื่อ
• ผูเ้ ข้าร่ วมงาน
• ภาพเคลื่อนไหว
และภาพนิ่งที่ไม่
เฉพาะเจาะจง

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การแนะนําตัวพนักงานใหม่ : เพื่อการ
แนะนําตัวพนักงานใหม่กบั พนักงาน
ทั้งหมด ผ่านอีเมล์แนะนําตัว และการ
พาไปแนะนําตัว

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การออกบัตรพนักงานและข้อมูลเพื่อ
ความช่ วยเหลือในการทํางาน: สําหรับ
การออกบัตรพนักงานและข้อมูล
สําหรับระบบการช่วยเหลือในการ
ทํางาน

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การสนับสนุนการกีฬา: สําหรับการจัด ประโยชน์
โดยชอบด้วย
และสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เช่น
ฟุตบอล แบตมินตัน โยคะ และกอล์ฟ กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

ประโยชน์
งานปี ใหม่ : เพื่อจัดงานฉลองปี ใหม่
โดยชอบด้วย
รวมถึงการจัดให้มีการเลือกเชิญผูม้ ี
ชื่อเสี ยง การเลือกโรงแรมและผูจ้ ดั การ กฎหมาย

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากเก็บ
รวบรวม

หน้ าที่ 33/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

การเลือกผูร้ ับบริ จาค และการจัดทํา
การนําเสนอ
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การทําบุญประจําปี ของบริษัท:สําหรับ ประโยชน์
โดยชอบด้วย
การจัดงานทําบุญประจําปี ของบริ ษทั
กฎหมาย
เพื่อฉลองวันครบรอบก่อตั้งบริ ษทั

• ภาพเคลื่อนไหว
และภาพนิ่งที่ไม่
เฉพาะเจาะจง

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การตรวจสุ ขภาพก่อนการเดินทาง:
เพื่อจัดให้พนักงานได้รับการตรวจ
สุ ขภาพก่อนการเดินทาง ซึ่งเป็ น
เงื่อนไขของหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
โดยให้พนักงานเข้ารับการตรวจใน
โรงพยาบาลเครื อข่าย

การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

•
•
•
•
•

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

มาตรการเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทาง
สุ ขภาพ: เพื่อให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
สุ ขภาพ หรื อได้รับบาดเจ็บ

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

•
•
•
•
•

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การขอเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง:
เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคลากรในการ
ขอหนังสื อเดินทาง วีซ่า และ
ใบอนุญาตทํางาน รวมถึงการติดต่อ
ผูใ้ ห้บริ การภายนอก

สัญญาหรื อ
การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

•
•
•
•
•
•

•

ชื่อ
เพศ
ชื่อตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ผลการตรวจ
สุ ขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง
ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง
เพศ
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลทัว่ ไปโดย
ไม่มีขอ้ มูล
เกี่ยวกับสุ ขภาพ
และอาการ
บาดเจ็บ
ชื่อ
เพศ
หนังสื อเดินทาง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
รายการเงินฝาก

เก็บรักษา
ตลอดไป
ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 34/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การจัดทํานามบัตร: เพื่อจัดทํา
นามบัตรให้กบั พนักงาน

บุคคลภายนอก
(สมาชิก
ครอบครัวของ
บุคลากร CKP
และบริ ษทั ใน
เครื อ

สวัสดิการประกันภัยให้ กบั คู่สมรสและ ประโยชน์
บุตร: เพื่อจัดให้มีสวัสดิการประกันภัย โดยชอบด้วย
ให้กบั คู่สมรสและบุตรของพนักงาน กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล: เพือ่ สรุ ป สัญญา
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กบั
บุคลากรรายเดือน

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

สรปุวันลา: สําหรับการจัดทํารายงาน
ประจําปี และสรุ ปวันลาของพนักงาน
แต่ละเจ้าของข้อมูล เพื่อใช้ในการ
ประเมิน KPI ประจําปี

สัญญา

สัญญา

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ถอนในบัญชีเงิน
ฝาก
ทะเบียนบ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
อีเมล์
ชื่อตําแหน่ง
ชื่อ
สู ติบตั ร
เอกสารแสดง
ความสัมพันธ์

• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• จํานวนเงิน
ทั้งหมด (ไม่มี
ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อ่อนไหว)
• ชื่อ
• จํานวนวันลาที่ใช้
• เอกสารประกอบ
แบบขอลา (ถ้ามี
โดยไม่มีขอ้ มูล
เฉพาะเจาะจง)

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี
ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 35/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

สัญญา
การเกิดบัญชีธนาคารในประเทศลาว
ลาว: เพื่อดําเนินการเปิ ดบัญชีธนาคาร
ในประเทศลาวให้กบั พนักงานไทย ซึ่ง
กิจกรรมนี้มีการส่งข้อมูลจากประเทศ
ไทยไปประเทศลาว

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

จัดที่พกั ในประเทศลาว: เพื่อจัดที่พกั
ในประเทศลาว ประกอบไปด้วยที่พกั
ระยะยาว และที่พกั ประจําสถานที่
ทํางาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีการส่งข้อมูล
จากประเทศไทยไปประเทศลาว

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

จัดเตรียมการเข้ าสถานที่ทํางาน: เพื่อ สัญญา
จัดเตรี ยมการเข้าสถานที่ทาํ งานแต่ละที่
ให้กบั พนักงานแต่ละเจ้าของข้อมูล ซึ่ง
กิจกรรมนี้มีการส่งข้อมูลจากประเทศ
ไทยไปประเทศลาว

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

สัญญา

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

ชื่อ
เพศ
หลังสื อเดินทาง
หนังสื อรับรอง
การทํางาน
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ
ชื่อตําแหน่ง/ระดับ
เพศ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
จัดหาที่พกั

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ชื่อ
IP Address
บัตรพนักงาน
ชื่อตําแหน่ง

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

งานสารสนเทศ
สัญญา
การบริหารโครงการ: เพื่อบริ หาร
จัดการการเริ่ มต้นและการดําเนินการ
โครงการ โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับ
การสื บค้นข้อมูล

ระหว่างการจ้าง
• ชื่อ
งานและ
• บัตรพนักงาน
• การกําหนดหน้าที่ หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

การฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานสารสนเทศ:
เพื่อจัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับงาน
สารสนเทศ

• ชื่อ
• ชื่อตําแหน่ง
• ข้อมูลติดต่อ

สัญญา

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 36/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ฐานตาม
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

คําขอรับการบริการและการ
บํารุงรักษา: เพื่อจัดการคําขอรับการ
บริ การและให้ความช่วยเหลือ รวมถึง
การบํารุ งรักษา

สัญญา

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การอนุญาตให้ เชื่ อมต่ อ Wifi: เพือ่
อนุญาตให้อปุ กรณ์ใหม่เชื่อมต่อได้
ตามคําขอ โดยตรวจสอบโปรแกรมที่
อยูใ่ นอุปกรณ์ว่าไม่มีโปรแกรมที่เป็ น
อันตราย ก่อนการอนุญาตให้มีการ
เชื่อมต่อกับเครื อข่ายของบริ ษทั และ
Wifi

ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การควบคุมดูแล: เพื่อควบคุมดูแลการ ประโยชน์
ใช้การอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิ ด การ โดยชอบด้วย
ใช้ไฟล์ บันทึกการใช้อุปกรณ์ และการ กฎหมาย
รุ กลํ้า

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

• ความรู ้เกี่ยวกับ
งานสารสนเทศ
• ชื่อ
• อีเมล์
• ข้อมูลติดต่อ
• ข้อมูลเหตุการณ์

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

• ชื่อ
• ข้อมูลติดต่อ
• ข้อมูลของผูใ้ ช้ที่
อยูใ่ นอุปกรณ์

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

•
•
•
•
•

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

•
พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

การยืมอุปกรณ์: เพื่อการเก็บบันทึก
การยืมอุปกรณ์

สัญญา

•
•
•
•
•

ชื่อ
IP address
เว็บไซต์ที่เข้าถึง
ไฟล์
บันทึกการใช้
อุปกรณ์
บันทึกภาพกล้อง
วงจรปิ ด
ชื่อ
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
ชื่อตําแหน่ง
อุปกรณ์ที่ยืม

ระหว่างการจ้าง
งานและ
หลังจากการ
จ้างงาน 10 ปี

หน้ าที่ 37/42
แก้ไขครั้งที่ 01

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล

ฐานตาม
กฎหมาย

พนักงานบริ ษทั
ในเครื อ

แอพพลิเคชั่นภายในองค์กร (โครงการ ประโยชน์
โดยชอบด้วย
ใหม่ ): สําหรับการดําเนินงานของ
แอพพลิเคชัน่ ภายในองค์กร ซึ่งมีระบบ กฎหมาย
การทํางานหลากหลาย เช่น การเข้าถึง
หลักสู ตรการฝึ กอบรม สื่ อการเรี ยน
การสอน เป็ นต้น

บุคคลภายนอก
(ผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์)

คําขอของผู้ใช้ งานเว็บไซต์: เพื่อ
จัดการคําขอที่ส่งผ่านช่องทาง
ออนไลน์/เว็บไซต์ มายัง CKP

บุคคลภายนอก

มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565
ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• ชื่อ
• หน้าที่เข้าถึง
• สื่ อการเรี ยนการ
สอนซึ่งมีขอ้ มูล
ของพนักงาน

ประโยชน์
•
โดยชอบด้วย •
กฎหมาย
•
และ/หรื อคดี
ความ
กิจกรรมอื่นที่อยู่ภายใต้ ฐานความยินยอม
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ฐาน โปรดดูแบบ •
ขอความ
ความยินยอม
ยินยอม
โปรดดูแบบขอความยินยอมเพื่อทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล
เก็บรักษา
ตลอดไป

ชื่อ
IP Address
ข้อมูลบางส่วน
ของตําขอ

ระยะเวลา 10 ปี
หลังจากการ
เก็บรวบรวม

โปรดดูแบบขอ
ความยินยอม

โปรดดูแบบขอ
ความยินยอม

รู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวมในรู ปแบบของกระดาษ หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อในรู ปแบบอื่น ตามดุลพินิจของบริ ษทั บริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของ
เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว

หน้ าที่ 38/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
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การให้ความยินยอมและการถอนความยินยอม
(ก) ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมก่อนการประมวลผล บริ ษทั จะขอความ
ยิ น ยอมของเจ้า ของข้อ มู ล (ผ่ า นแบบขอความยิ น ยอมสํา หรั บ บุ ค คลภายนอก) ก่ อ นที่ บ ริ ษ ัท จะ
ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
(ข) เจ้าของข้อมูลอาจถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูล โดยแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ไปยังบริ ษทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถถอนความยินยอมย้อนหลังได้
เจ้า ของข้อมู ล จะต้องแจ้ง ความประสงค์ที่ จะถอนความยินยอมและดําเนิ นขั้นตอนที่ เกี่ ย วข้องกับ
เจ้าหน้าที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั (ตามคํานิยามดังต่อไปนี้) โดยตรง อย่างไรก็ตาม โปรด
ทราบว่าการถอนความยินยอมอาจจะส่ งผลกระทบบางประการ ซึ่ งบริ ษทั จะได้แจ้งเจ้าของข้อมูล
ทราบก่อนการถอนความยินยอม หรื อหลังการถอนความยินยอมโดยเร็ วที่สุด บริ ษทั จะยุติการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยของเจ้าของข้อมูล รวมถึงแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกยุติการ
กระทําดังกล่าว หลังได้รับแจ้งการถอนความยินยอม เว้นแต่เป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั หรื อสามารถทําได้
ตามกฎหมาย
การปรับปรุ ง/การแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล
(ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูลได้ให้แก่บริ ษทั จะต้องเป็ นความจริ ง ถูกต้อง และครบถ้วน
เสมอ หากข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครอง
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล หรื อฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อบุ ค ลากรที่ ไ ด้รับ มอบหมายให้จัดการเรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยตรง เพื่อให้ดาํ เนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับตั้งแต่การ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้นมีผล
(ข) บริ ษ ทั จะปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของเจ้า ของข้อมู ล ทันที ที่ ท ํา ได้ และยืนยันการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวกับเจ้าของข้อมูล โดยหากไม่สามารถดําเนิ นการปรั บปรุ งข้อมูลดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน
หลังจากได้รับคําขอจากเจ้าของข้อมูลบริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงระยะเวลาการดําเนิ นการ
ต่อไป
การโอนหรื อการแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
(ก) บริ ษทั อาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้อง
หรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกที่ อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องดังกล่าวดําเนิ นการ

หน้ าที่ 39/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
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แทนบริ ษทั ได้ เช่น การเก็บข้อมูลโดย cloud หรื อวิธีการอื่น การรับสมัครงาน การจ่ายเงินเดือน การ
วิเคราะห์ หรื อความช่วยเหลือทัว่ ไป หรื อเมื่อบริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้ว ยกฎหมายของบริ ษ ทั เช่ น เพื่ อ การสอบทานของผู ต้ รวจสอบ การขายกิ จ การ หรื อ การปรั บ
โครงสร้ า ง บริ ษ ทั จะใช้ม าตรการโดยอาศัย ฐานตามกฎหมายเดิ ม เพื่อแจ้ง ให้ท ราบ หรื อขอความ
ยินยอมจากเจ้า ของข้อ มู ล สํา หรั บ การโอนข้อมูล และการประมวลผลภายในประเทศบริ ษ ัท จะ
ดําเนิ นการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลมัน่ ใจว่าการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นมีความปลอดภัยตามกฎหมาย
และมาตรฐานของบริ ษทั
(ข) บริ ษทั อาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั หรื อผูใ้ ห้บริ การที่
เกี่ยวข้องภายนอกประเทศไทย เพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องดังกล่าวดําเนิ นการแทนบริ ษทั ได้ เช่น การเก็บ
ข้อมูลโดย cloud หรื อวิธีการอื่น การรับสมัครงาน การจ่ายเงินเดือน การวิเคราะห์ หรื อความช่วยเหลือ
ทัว่ ไป หรื อเมื่อบริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั เช่น
เพื่ อ การสอบทานของผู ้ต รวจสอบ การขายกิ จ การ หรื อ การปรั บ โครงสร้ า ง หากบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ
ดําเนิ นการประมวลผลตามฐานสัญญา บริ ษทั จะใช้มาตรการตามฐานสัญญาดังกล่าวในการโอนหรื อ
ประมวลข้อมูล อย่างไรก็ตาม สําหรับการโอนหรื อการประมวลผลที่ไม่ได้อาศัยฐานสัญญา บริ ษทั จะ
ใช้มาตรการตามความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ในแบบขอความยินยอม ในกรณี ดงั กล่าวบริ ษทั
จะดําเนินการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลมัน่ ใจว่าการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นมีความปลอดภัยตามกฎหมาย
และมาตรฐานของบริ ษทั
การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
(ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่จาํ เป็ นตามที่กฎหมายกําหนด
หรื อตามความจําเป็ นในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั จะยุติการเก็บรักษาดังกล่าวทันทีที่
พบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษา และ
การเก็บรักษานั้นไม่มีความจําเป็ นตามที่กฎหมายกําหนด หรื อความจําเป็ นในการประกอบธุ รกิจของ
บริ ษทั แล้ว ตามนโยบายปัจจุบนั ของบริ ษทั บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้อีก 10 ปี หลังจากที่
หมดความจําเป็ น ทั้งนี้เป็ นไปตามกระบวนการไม่เปิ ดเผยชื่อและตามนโยบายการจัดเก็บเอกสารและ
การทําลายเอกสารตามกฏหมายและข้อกําหนดที่มีผลบังคับใช้

หน้ าที่ 40/42
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เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
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บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรื อการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเจ้า ของข้อมู ล ที่ ไ ม่ เป็ นไปตามนโยบายที่ บ ัง คับ ใช้ข องบริ ษ ทั หรื อการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว
เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรื อควรได้รับความสนใจเป็ นพิเศษจากเจ้าของข้อมูล

เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
(1)

ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (“DPO”) ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ:กฏหมาย
บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร

+66(0) 2691-9720-34

โทรสาร +66(0) 2691-9723
อีเมล์ ckpdpo@ckpower.co.th
(2) ขั้นตอนการรับข้อร้องเรี ยน และดําเนิ นการจัดการกับข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล
บริ ษทั กําหนด ขั้นตอนการรับข้อร้องเรี ยน และการดําเนินการจัดการกับข้อร้องเรี ยนตามกระบวนการและ
วิธีการที่กาํ หนดในกฏหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยจะจัดทําเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อใช้ในบริ ษทั โดย
จะมีการทบทวนแนวปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอเพื่อมัน่ ใจว่าบริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฏหมายและ
ข้อกําหนดในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างครบถ้วน
สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
(1)

สิ ทธิ ในการได้รับแจ้ง: หากบริ ษทั ต้องการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลในลักษณะใดๆ ที่อยู่นอกเหนื อขอบเขตของความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ หรื อ
ขอบเขตที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ และ/หรื อขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน ในส่ วนที่เกี่ยวกับขอบเขตเพิ่มเติมดังกล่าว

(2)

สิ ทธิ ในการเข้าถึง: เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ตลอดเวลา
เพื่อสอบทาน และขอทราบเกี่ยวกับวิธีที่บริ ษทั ได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

หน้ าที่ 41/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
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(3)

สิ ทธิ ในการทําสําเนา: เจ้าของข้อมูลสามารถขอสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในรู ปแบบ
ที่บริ ษทั สามารถให้ได้ตามสมควร

(4)

สิ ทธิ ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้บริ ษทั โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลในรู ปแบบที่สมเหตุสมผลและเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่นที่เจ้าของข้อมูลเลือก

(5)

สิ ทธิ ในการแก้ไข: หากข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่เป็ นปั จจุ บ ัน
เจ้าของข้อมูลมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกต้อง เป็ น
ปั จจุ บ ัน ครบถ้วน และไม่ ก่ อให้เกิ ดความเข้า ใจผิ ด โดยการส่ ง คํา ขอแก้ไ ขตามขั้นตอนที่ บ ริ ษ ทั
ประกาศ ซึ่ งการแก้ไขนี้ นอกจากจะเป็ นภาระหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลแล้วยังเป็ นสิ ทธิ ของเจ้าของ
ข้อมูลด้วย

(6)

สิ ทธิ ในการถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ บริ ษทั อาจปฏิเสธ
การถอนของเจ้าของข้อมูลเฉพาะในกรณี ที่ไม่อนุญาตโดยกฎหมายหรื อสัญญา การถอนของเจ้าของ
ข้อมูลจะไม่มีผลใดๆ กับการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลก่อน
หน้านี้ หากการถอนของเจ้าของข้อมูลจะส่ งผลกระทบต่อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของข้อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิ หรื อผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบดังกล่าว
ก่อนที่เจ้าของข้อมูลจะแสดงเจตนาถอนความยินยอมหากเป็ นไปได้ หรื อหลังจากนั้นโดยเร็ วที่สุด

(7)

สิ ทธิ ในการลบ: เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้ลบ หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็ น
ข้อมูลที่ไม่อาจระบุตวั ตนได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ : (ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไม่จาํ เป็ น
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้อีกต่อไป (ข) เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และ
บริ ษทั ไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลอีกต่อไป (ค) เจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูล และบริ ษทั ไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูล หรื อ
( ง) ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจปฏิเสธคําขอของเจ้าของข้อมูล หากบริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ซึ่ งรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจยั ทางสถิติโดยมีมาตรการป้ องกันที่เหมาะสม หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้อง
ทางกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการใช้หรื อป้องกันตามสิ ทธิแห่งกฎหมาย

(8)

สิ ทธิในการระงับ: เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้: (ก) เมื่อบริ ษทั อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

หน้ าที่ 42/42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลภายนอกองค์กร
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แก้ไขหรื อปรับปรุ งข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามคําขอของเจ้าของข้อมูล (ข) เมื่อข้อมูล
ส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลควรจะถูกลบ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้งานแทน (ค) เมื่อไม่
จํา เป็ นต้อ งจัด เก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้า ของข้อ มู ล อี ก ต่ อ ไป แต่ เ จ้า ของข้อ มู ล ขอให้บ ริ ษ ัท
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องทางกฎหมาย การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรื อการใช้หรื อการป้ องกันตามสิ ทธิ แห่ งกฎหมาย หรื อ (ง) เมื่อบริ ษทั อยู่ในระหว่าง
การตรวจสอบประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
หรื อบริ ษทั อยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรื อการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
รวมถึง การวิจยั ทางสถิติตามที่กฎหมายอนุญาต
สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม
การจัดเก็บ การใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ : (ก) ใน
กรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) ผลประโยชน์
สาธารณะ (2) การปฏิบตั ิตามคําสั่งของรัฐบาล หรื อ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
หรื อนิ ติบุคคลอื่ น ๆ (บริ ษทั อาจคัดค้านคําขอดังกล่าวหาก (กก) การคัดค้านของเจ้าของข้อมูลจะ
นําไปสู่ การไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย หรื อ (ขข) การประมวลผลดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการก่ อ ตั้ง ข้อ
เรี ยกร้องทางกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการใช้หรื อป้ องกันตามสิ ทธิ แห่ งกฎหมาย) (ข)
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั ได้เก็บ รวบรวม จัดเก็ บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล ส่ วนบุค คลของเจ้าของข้อมู ลเพื่อ
จุดประสงค์เพื่อการตลาดโดยเฉพาะ หรื อ (ค) ในกรณี ที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจยั ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย รวมถึงเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางสถิติ
ภาษา
ในกรณี ที่ มี ข ้อ ขัด แย้ง หรื อ ความไม่ ส อดคล้อ งกัน ระหว่ า งข้อ กํา หนดใดของนโยบายฉบับ นี้ กับ ฉบับ
แปลภาษาไทยให้ยดึ ฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
-ลงลายมือชื่อ(ดร.ทนง พิทยะ)
ประธานกรรมการ

