
ประกาศ บริษทัเซ็นทรัลลิสจาํกดั 

ณ วนัที  1 สิงหาคม  2565(ฉบบัที 009/2022) 

เรือง นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. หลกัการทวัไป 

1.1 ความทวัไป  

บริษทั เซ็นทรัลลิส จาํกดั (“บริษทั”) ยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจทีสอดคลอ้งตามบทบญัญติั ของกฏหมายทีเกียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยงิการ

ใหค้วามสาํคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ จึงไดพ้ฒันาระบบการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลให้มี

ความมนัคงปลอดภยัต่อการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยกาํหนดใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ทีของบริษทั หรือบุคคลทีเกียวขอ้งเท่านนั

ทีมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากนนัยงัมีการปรบัปรุงและพฒันาระบบการจดัเก็บและรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งสมาํเสมอ เพือป้องกนั

การรัวไหล การแกไ้ขส่วนบุคคลโดยผูไ้ม่มีหนา้ทีเกียวขอ้ง หรือการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชน้อกเหนือจากวตัถุประสงคที์บริษทัไดแ้จง้ใหผู้มี้ส่วน

เกียวขอ้งไดท้ราบไวแ้ต่แรก 

เอกสารฉบบันีไดอ้ธิบายถึงประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล และวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมเพือนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชห้รือ

เปิดเผย ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึงบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทัรวบรวมไว ้สิทธิของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการในการรักษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฏหมาย ตลอดจน

ขอ้มูลอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

เอกสารฉบบันีเป็นเอกสารระดบันโยบายของบริษทั ดงันนับรรดาประกาศ ระเบียบ ขอ้กาํหนดใดๆ ทีขดัหรือไม่สอดคลอ้งกบัเอกสาร

ฉบบันี ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารฉบบันีทงัหมดตงัแต่วนัทีเอกสารฉบบันีมีผลใชบ้งัคบัตลอดไป  

เอกสารฉบบันียงัถือเป็นส่วนหนึงของขอ้ตกลงและเงือนไขการใชง้านบริการต่างๆของบริษทั ซึงอาจแกไ้ข ปรับปรุง เพิมเติม นโยบายนี

โดยจะแจง้ใหท้่านทราบและขอความยนิยอมจากท่านตามทีกฏหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด  

1.2 คาํจาํกัดความ  

เพอืใหเ้กิดความชดัเจนในการสือสารกบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ และไม่ใหเ้กิดขอ้กงัวลเกียวกบัการตีความของคาํบางคาํใน

เอกสารฉบบันี บริษทัจึงไดจ้ดัทาํคาํจาํกดัความไวด้งันี 

“บริษทั” หมายถึง บริษทั เซ็นทรัลลิส จาํกดั และให้หมายรวมถึงบคุคลคนเดียวหรือหลายคนทีไดรั้บมอบหมายใหมี้อาํนาจกระทาํการ

แทนบริษทั เซ็นทรัลลิส จาํกดั  

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลทีเกียวกบุัคคลธรรมดาซึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนนัไดไ้มว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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“ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึงมีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคล 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบุคคล ซึงดาํเนินเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม

คาํสงัหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี บุคคลหรือนิติบุคคลซึงดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

“คู่คา้”  หมายถึง บุคคลหรือนิตบิุคคล ซึงรวมถึงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึงเป็นผูมี้อาํนาจหรือไดรั้บมอบหมายใหก้ระทาํการแทนนิติ

บุคคลเพอืเขา้เป็นคู่สัญญาทางธุรกิจกบั บริษทั ในฐานะ คูค่า้ ไม่วา่จะเป็น ซพัพลายเออร์ ผูข้ายสินคา้ ผูใ้ห้บริการ ผูเ้ช่าอาคารสถานที และให้รวมถึง

บริวารหรือบุคคลทีคูค่า้ไดม้อบหมายใหติ้ดต่อกบับริษทัเพือวตัถุประสงคแ์ห่งหรือเกียวเนืองกบัการทาํสญัญาทางธุรกิจนนัๆ 

1.3 ความเกยีวข้อง  

บริษทัจะพจิารณาอยา่งรอบคอบในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้กียวขอ้งภายใตว้ตัถุประสงคแ์ห่งการดาํเนินธุรกิจ

โดยชอบดว้ยกฏหมายดว้ยเหตดุงัต่อไปนี 

1.3.1 เป็นไปตามบทบญัญตัิทีกฏหมายกาํหนด 

1.3.2 เป็นการจาํเป็นเพอืการปฏิบติัตามสญัญาทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญาทางธุรกิจกบับริษทั 

1.3.3 เป็นความจาํเป็นนอกเหนือจากทีกฏหมายกาํหนดหรือเพือการปฏิบติัตามสญัญาหรือเป็นไปเพอืสวสัดิการหรือประโยชน์ของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลยงิกวา่การเป็นคูส่ญัญาทวัไป 

2. หลกัการรวบรวมข้อมูลอย่างจํากดั  

 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทมีกีารเกบ็รวบรวม 

 นโยบายฉบบันีจะใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทัอาจเก็บรวบรวม รวมถึงกรณีเจา้ของขอ้มูลไดใ้หค้วามยนิยอมไวก้บับริษทัดงันี  

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทวัไป เช่น ชือ นามสกลุ อาย ุทีอยู ่เลขบตัรประจาํตวัประชาชน อีเมลล ์ไลน์ไอดี เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม เบอร์

โทรศพัทมื์อถือส่วนตวั ทะเบียนรถ รูปถ่าย สถานภาพ ทะเบียนบา้น ขอ้มูลการศึกษา ใบอนุญาตขบัขี เป็นตน้ 
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ขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น  เชือชาติ สญัชาติ กรุ๊ปเลือด ศาสนา ลายนิวมือ ประวตัิอาชญากรรม ประวติัดา้นสุขภาพ อาการ

เจ็บป่วย ประวติัการถูกลงโทษทางวินยั เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอืนๆ เช่น ขอ้มูลคู่สมรส บุตร บิดามารดา ผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลคาํประกนั เป็นตน้ 

2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล  

2.2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทวัไป  

แมว้า่บริษทัจะสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในฐานะทีเป็นคู่สญัญาโดยตรง หรือเป็นผูที้ตอ้งกระทาํการแทน

นิติบุคคล หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากผูมี้อาํนาจในการเขา้ทาํนิติกรรมเป็นคู่สญัญา ไดโ้ดยไม่ขอความยนิยอมตามหลีกการขอความยนิยอมของกฏหมาย

ก็ตาม บริษทัก็ยงัคงรักษาไวซึ้งการมีส่วนร่วม โดยจะจดัใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดรั้บทราบโดยชดัแจง้วา่ คู่สญัญาจะตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะที

จาํเป็นในการเขา้เป็นสญัญาในฐานะคู่สญัญาทีบริษทั และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยเรืองของนิติกรรมหรือสญัญานนัๆ

นอกเหนือจากทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลไดโ้ดยไมต่อ้งขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีดงัต่อไปนี 

การเก็บรวบรวมทีมีวตัถุประสงคเ์กียวกบัการศึกษาวจิยัหรือสถิติซึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการป้องกนัทีเหมาะสมเพือคุม้ครองสิทธิ และเสรีภาพ

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กฎหมายกาํหนด  

เพอืป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เป็นการจาํเป็นเพอืการปฏิบติัตามสญัญาซึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญากบับริษทั หรือเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสญัญาใดๆกบับริษทั 

เป็นการจาํเป็นเพอืการปฏิบติัหนา้ทีในการดาํเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล หรือปฏิบตัิหนา้ทีในการใช้

อาํนาจรัฐทีไดม้อบให้แก่บริษทั 

เป็นการจาํเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฏหมายของบริษทั หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอืนทีไม่ใช่ บริษทั เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมี

ความสาํคญันอ้ยกวา่สิทธิขนัพืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายซึงบริษทัมีหนา้ทีตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย 

2.2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว  
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บริษทัอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู ดงันี  

ในกรณีทีบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึงเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม 

เป็นขอ้มูลทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดย้นิยอมโดยชดัแจง้ใหไ้วแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอืนใดเพอืเปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ 

ในกรณีทีบริษทั จาํเป็นเพือการก่อตงัสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึนต่อสู้

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

ในกรณีทีบริษทัจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์กียวกบัเวชศาสตร์ป้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมิน

ความสามารถในการทาํงานของพนกังาน การวนิิจฉยัโรคทางการแพทย ์หรือประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข รวมถึงให้เป็นไปตามที

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลของผูมี้สิทธิตามกฎหมาย 

การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรือการคุม้ครองทางสงัคม การศึกษาวจิยัทางสถิติ หรือประโยชนส์าธารณะอืน และให้รวมถึงกรณีทีมีการดาํเนินการ

เพอืประโยชน์สาธารณะทีสาํคญั ซึง บริษทั ไดจ้ดัใหมี้มาตรการทีเหมาะสมเพอืคุม้ครองสิทธิขนัพืนฐานและประโยชนข์องเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.3 การเกบ็รวบรวม และการได้รับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัยดึมนัตามบทบญัญตัิของกฎหมาย โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลเท่านัน เวน้แต่กรณีจาํเป็นทีเจา้ของขอ้มูลไม่

อาจหรือไม่ไดเ้ป็นผูที้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไว ้บริษทัอาจเก็บรวบรวมส่วนบุคคลจากแหล่งอืน ทงันีจะเป็นไปเฉพาะแต่กรณีทีบริษทั

ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านนั โดยทวัไปกรณีที บริษทั อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของ

ขอ้มูลโดยตรงและจากแหล่งอืน ไดแ้ก่ 

2.3.1 ผูส้มคัรงานหรือพนกังาน 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพ หรือโรคประจาํตวัของผูส้มคัรงานทีบริษทักาํหนดใหผู้ที้จะเขา้ทาํงานกบับริษทัในฐานะลูกจา้ง 

ทาํการตรวจสุขภาพของตนเองก่อนเขา้ทาํงาน โดยใหส้ถานพยาบาลทีทาํการตรวจสุขภาพส่งผลการตรวจใหแ้ก่บริษทั 

(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งกบัประวติัการถูกดาํเนินคดีทางกฎหมาย หรือประวติัอาชญากรรม โดยบริษทัอาจกาํหนดใหผู้ที้จะเขา้ทาํงาน

รายหนึงรายใดหรือตาํแหน่งหนึงตาํแหน่งใดทาํการตรวจสอบประวติัอาชญากรรม หรือยนิยอมใหบ้ริษทัทาํการตรวจประวติัอาชญากรรมแทน

พนกังานและยนิยอมใหบ้ริษทัเก็บรวบรวมไวไ้ดต้ามระยะเวลาทีบริษทักาํหนด 
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(ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งกบัประวติัการทาํงานก่อนหนา้ทีจะทาํงานกบับริษทัโดยไดก้าํหนดใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหค้วาม

ยนิยอมโดยชดัแจง้ก่อนทุกครัง โดยบริษทั จะแจง้การใหค้วามยนิยอมใหแ้ก่บุคคลภายนอกนนัๆทราบล่วงหนา้ก่อนการส่งขอ้มูลดงักล่าวมายงับริษทั 

2.3.2 คูค่า้  

กรณีทีคู่คา้ ไดม้อบหมายใหบุ้คคลคนเดียวหรือหลายคน ตอ้งติดตอ่กบั บริษทัเพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด เงือนไขของการเป็นคู่สญัญา ไม่

วา่จะในฐานะผูข้าย ผูเ้ช่าพืนที ผูใ้หบ้ริการ ผูแ้ทน ผูจ้ดัจาํหน่าย ทงัสินคา้รวมถึงศูนยบ์ริการในนามบริษทั ซึงกาํหนดมาตรฐานความสามารถของ

บุคลากรทีเกียวขอ้งนนัๆ ใหส้ามารถใหบ้ริการหรือตอบสนองต่อการใชสิ้นคา้หรือบริการ บริษทัจะมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลของบุคคลเช่นวา่นนัเพอืดาํเนินการตามวตัถุประสงคที์ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารฉบบันี หรือตามเงือนไขของสญัญานนัๆ  

3. หลกัการระบุวตัถุประสงค์ 

 บริษทักาํหนดวตัถปุระสงคอ์นัจาํเป็นของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจภายใต้

วตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนักบัการใหบ้ริการ สิทธิประโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล แยกตามประเภท

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงันี  

 3.1 ผู้ถือหุ้น กรรมการบริหาร กรรมการผู้มอีาํนาจกระทาํการในนามบริษัท  

ขอ้มูลผูถื้อหุน้ใช ้เพือยนืกระทรวงพาณิชย ์และสรรพากร  ขอ้มูลของกรรมการจะใชเ้พือการทาํนิติกรรมของบริษทั  

 3.2 พนักงาน บุคคลในครอบครัว 

 บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานในขอบเขต ดงัต่อไปนี  

3.2.1 เพอืการรับสมคัรงานทีดาํเนินการโดยบริษทั จากการทีผูส้มคัรงานติดต่อเขา้มาเอง การคน้หาขอ้มูลผูส้มคัรงานทีโพสตไ์วใ้นเวบ็ไซต์

ต่างๆ การแนะนาํหรือฝากประวติัผา่นคนรู้จกั รวมทงัการประกาศรับสมคัรผา่นช่องทางทุกช่องทาง 

3.2.2 เพอืการตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรงานตามทีบริษทักาํหนดไวใ้นแต่ละตาํแหน่งงาน เช่น อาย ุสญัชาติ ประวติัอาชญากรรม 

ประวติัการทาํงานในแต่ละองคก์ร การลาออก การเลิกจา้ง การมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีผูส้มคัรงานดาํเนินการอยูห่รือกิจการทีแข่งขนักบักิจการของ

บริษทั เป็นตน้  

3.2.3 เพอืดาํเนินการสมัภาษณ์งาน วเิคราะห์ตรวจสอบประวติัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานทีเกียวขอ้ง 
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3.2.4 เพอืเกบ็รักษาไวส้าํหรับพจิารณาตาํแหน่งงานทีเปิดรับใหม่ในอนาคต กรณีผูส้มคัรงานทีไม่ไดรั้บการคดัเลือกหรือบรรจุเป็นพนกังาน

ของบริษทั 

3.2.5 ดาํเนินการบรรจุ ขึนทะเบียนเป็นพนกังาน การจดัเตรียมเครืองใช ้อุปกรณ์ หรือการเขา้อบรมต่างๆสาํหรับการเขา้ปฏิบตัิงานของผูที้

ไดรั้บคดัเลือกเป็นพนกังาน 

3.2.6 เพอืการจดัการและดาํเนินการทีเกียวขอ้งกบัสวสัดิการและสิทธิประโยชนข์องพนกังานและผูที้เกียวขอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทั 

3.2.7 เพอืประโยชน์ในการบริหารจดัการเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ และผลประโยชน์อืนๆของพนกังาน 

3.2.8 เพอืบริหารจดัการดา้นภาษีของพนกังาน 

3.2.9 เพอืการรักษาความปลอดภยัของอาคารสถานที พนกังาน ผูม้าติดต่อและทรัพยสิ์นอืนๆของบริษทั 

3.2.10 เพอืประโยชนใ์นการบริหารจดัการกิจกรรมต่างๆของพนกังาน เช่น งานเลียง สมัมนา ทีบริษทัจดัใหพ้นกังาน 

3.2.11 เพอืเป็นหลกัฐานการลงเวลาปฏิบตัิงาน บริหารจดัการดา้นวนัหยดุ ลา และการหยดุงานของพนกังาน 

3.2.12 การบริหารจดัการดา้นสือโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ซึงพนกังานมีส่วนร่วม  

3.2.13 เพอืดาํเนินการประกาศพนกังานใหม่ พนกังานดีเด่น ประกาศเลือน/ปรับตาํแหน่ง การครบอายกุารทาํงานของพนกังาน 

เพอืกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานของพนกังานแต่ละตาํแหน่ง การประเมนิผลการทาํงาน พิจารณาปรับตาํแหน่ง เงินเดือน เป็นตน้ 

3.2.14 เพอืการเขา้รับการฝึกอบรม และอืนๆ เป็นตน้ 

3.2.15 เพอืการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขดัต่อกฏหมาย กฏระเบียบ และขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั การ

พิจารณาตกัเตือนและลงโทษทางวนิยั หรือการใชสิ้ทธิตามสญัญาหรือกฏหมายแรงงาน 

3.3 คู่ค้า  

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคูค่า้ในขอบเขต ดงันี  

3.3.1 ซพัพลายเออร์  
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บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของซพัพลายเออร์ เพือ ตรวจสอบตวัตนและความน่าเชือถือของซพัพลายเออร์ เพือ

การดาํเนินการเปิดซพัพลายเออร์ใหม่ โดยบนัทึกขอ้มูลลงระบบของบริษทัเพือเอือต่อการดาํเนินการคา้ขายต่อกนั เพอืสร้างความสมัพนัธ์ทีดี เพอืการ

ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขดัต่อกฏหมาย เพอืดาํเนินการทางกฎหมาย 

3.3.2 ลูกคา้  

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ เพือ ตรวจสอบตวัตนและความน่าเชือถือของลูกคา้ เพือการดาํเนินการเปิด

ลูกคา้ใหม่ โดยบนัทึกขอ้มูลลงระบบของบริษทัเพือเอือต่อการดาํเนินการคา้ขายต่อกนั เพือการดูแลลูกคา้สร้างความสมัพนัธ์ทีดีต่อกนั เพอืการ

ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขดัต่อกฏหมาย เพอืดาํเนินการทางกฎหมาย 

4. หลกัการใช้ข้อมูลอย่างจํากัด และจัดการข้อมูลทีมีการเก็บรวบรวมก่อนทกีฎหมายใช้บังคับ  

 บริษทั จะพจิารณาอยา่งรอบคอบในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งอยา่งจาํกดัภายใตข้อบเขตของวตัถุประสงคที์ไดแ้จง้ไว้

กบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเมอืก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนนัๆ นอกเหนือจากการคาํนึงถึงความเป็นส่วนตวัและสิทธิขนัพนืฐานของผูมี้

ส่วนเกียวขอ้งในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบกบับทบญัญติั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของทางราชการทีเกียวขอ้ง บริษทัจะพจิารณา

ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพอืประโยชน์หรือตอบสนองผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในฐานะลูกคา้ ผูรั้บบริการ ตอบขอบเขตแห่งวตัถุประสงคอ์ยา่งจาํกดั เพือการ

ดงัต่อไปนี  

(ก) ติดต่อเพอืตอบคาํถามจากลูกคา้ คูค่า้ 

(ข) การจาํหน่าย การใหบ้ริการ ใหค้วามช่วยเหลือแก่คู่คา้ การจดัการดา้นอาคารเพือความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

(ค) การจดัการและการปฏิบติัตามสญัญา ซึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยูใ่นฐานะคู่สญัญากบับริษทั 

(ง) การวเิคราะห์ขอ้มูล วจิยัตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ 

(จ) การขยายฐานลูกคา้  

(ฉ) การแนะนาํขอ้เสนอทางการตลาด การสือสารทางการตลาด 

วตัถุประสงคอื์นทีเกียวขอ้งกบัขอ้ต่างๆขา้งตน้ หากตอ้งไดม้าหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือวตัถุประสงคอื์นนอกเหนือจากทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

บริษทั จะขอความยนิยอมก่อนการเก็บรวบรวม ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามทีกฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
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อยา่งไรก็ตาม บรรดาขอ้มลูส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งที บริษทั ไดท้าํการเก็บรวบรวม ใช ้รวมถึงการเปิดเผยมาไวก่้อนทีกฎหมาย

คุม้ครองส่วนบุคคลใชบ้งัคบั บริษทั จะทาํการเก็บรวบรวม และใชต้ามวตัถุประสงคเ์ดิมที บริษทัเคยแจง้ ตามวถีิทางธุรกิจที บริษทั ไดป้ฏิบติัต่อผูมี้

ส่วนเกียวขอ้งก่อนทีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัตอ่ไปตามระยะเวลาทีไดก้าํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี เวน้แต่เป็นกรณีทีกาํหนดไว้

เป็นการเฉพาะในเรืองระยะเวลา แต่หาก บริษทั จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากทีเคยแจง้วตัถุประสงคไ์ป

ก่อนหนา้นีแลว้ บริษทั จะยึดมนัในการปฏิบตัิตามกฎหมายโดยเคร่งครัด คาํนึงถึงความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นสาํคญั 

5. หลกัการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

 5.1 การจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสาร (Manual)  

 การจดัเก็บเอกสารจะจดัเก็บโดยผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั หรือพนกังานที ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัเป็นผูม้อบหมาย

ใหจ้ดัเก็บเท่านนั  

ขอ้มูล ผูถื้อหุน้ กรรมการบริหาร กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการในนามบริษทั จดัเก็บโดยผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัแต่เพียงผู ้

เดียว โดยเก็บไวใ้นตูล้อ็คกญุแจ 

(ก) ขอ้มูลพนกังาน  และบุคคลในครอบครัว จดัเก็บโดยผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว โดยเก็บไวใ้นตูล้็อค

กุญแจ  

(ข) ขอ้มูลผูส้มคัรงาน จดัเก็บโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยเก็บไวใ้นตูล้็อคกญุแจ 

(ค) ขอ้มูลคูค่า้ ลูกคา้ จดัเกบ็โดย ผูจ้ดัการฝ่ายขาย โดยเก็บไวใ้นตูล้อ็คกญุแจ 

(ง) ขอ้มูลคูค่า้ ซพัพลายเออร์ จดัเก็บโดย ผูจ้ดัการฝ่ายจีดซือ โดยเกบ็ไวใ้นตูล้็อคกญุแจ 

6. หลกัการเปิดเผย 

 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลต่างๆตามทีระบุดา้นล่างนี  

 6.1 บคุคลหรือนิติบุคคลทีเป็นผูป้ระกอบกิจการเพือประโยชน์ในการรวบรวมประวตัิการสังซือสินคา้ ซึงบริษทัจะเปิดเผยเฉพาะเจา้ของ

ผลิตภณัฑห์รือเฉพาะแตข่อ้มูลส่วนบุคคลอนัจาํเป็นต่อการดาํเนินการเท่านนั 
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 6.2 หน่วยงานราชการตามทีบริษทัตอ้งปฏิบตัิตามประกาศ หลกัเกณฑ ์บทบญัญติัของกฎหมาย ไดแ้ก่ กรมสรรพากร สาํนกังาน

ประกนัสงัคม กรมพฒันาธุรกิจการคา้ สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการจดัหางาน 

สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมทีดิน กรมการปกครอง  กรมปศุสตัว ์กระทรวงอุตสาหกรรม สาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 6.3 พนัธมิตรของบริษทั บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลอืนทีมีขอ้ตกลงเป็นพนัธมิตรกบับริษทั เช่น สถาบนั

การเงิน บริษทัประกนัภยั สถานพยาบาล บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการกองทุน เพือประโยชน์และสวสัดิการใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  

6.4 ผูที้ใหบ้ริการดา้นวชิาชีพ ไดแ้ก่ ทีปรึกษาดา้นการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาระบบคุณภาพ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน  

 6.5 ผูที้ใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพืนฐานและเทคโนโลยสีารสนเทศ  การจดัเก็บขอ้มูล ผูใ้หบ้ริการคลาวด ์ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นซอฟทแ์วร์  

 6.6 ผูที้ใหบ้ริการดา้นการตลาด การจดัทาํขอ้มูลในเชิงสถิติ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ และการติดต่อสือสาร  

6.7 บคุคลอืนใดทีกฎหมายกาํหนด ในกรณีทีมีกฎหมาย กฎเกณฑร์ะเบียบต่างๆ ทีเกียวขอ้ง คาํสงัของหน่วยงานราชการ หน่วยงานทีมีหนา้ที

ในการกาํกบัดูแล หรือคาํสงัของหน่วยงานตุลาการใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

6.8 ผูรั้บโอนสิทธิ และ/หรือหนา้ทีจากบริษทั ในกรณีทีบริษทัประสงคจ์ะโอนสิทธิ และหนา้ทีของบริษทั รวมถึงการโอนกิจการบางส่วน

หรือทงัหมด การควบรวมกิจการ และการปรับเปลียนโครงสร้างการถือหุน้บริษทั บริษทัจาํเป็นจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูรั้บ

โอน (รวมถึงผูที้มีความเป็นไปไดที้จะเป็นผูรั้บโอน) โดยสิทธิและหนา้ทีของผูรั้บโอนในส่วนทีเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นตามนโยบาย

ฉบบันีดว้ย 

7. หลกัการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 

 นอกเหนือจากสิทธิพืนฐานของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที บริษทั ไดท้าํการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูล สิทธิในการขอลบขอ้มูล สิทธิในการจาํกดัการ

ใหข้อ้มูล สิทธิในการไดรั้บการแจง้เตือนทีเกียวขอ้งกบัสิทธิดา้นตา่งๆ สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล สิทธิทีจะปฏิเสธการใหใ้ชข้อ้มูล สิทธิทีไม่อนุญาต

ใหใ้ชร้ะบบการตดัสินใจดาํเนินการอตัโนมติั แลว้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมีสิทธิตามทีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ ไดแ้ก่  

 7.1 การใหค้วามยนิยอม เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิเลือกทีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ที บริษทั ร้องขอ และยินยอมให้ บริษทั เก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหนือไม่ก็ได ้เพยีงแต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งรับทราบวา่ การใหข้อ้มูลส่วนบุคคลทีไม่
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ครบถว้นตามทีบริษทัร้องขอ หรือการไม่ให้ความยนิยอมใหนการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว อาจทาํใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลถูกจาํกดัสิทธิการใชบ้ริการบางอยา่งของบริษทั หรือส่งผลใหบ้ริษทัไมส่ามารถใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ลยหากขอ้มูลดงักล่าว

จาํเป็นต่อบริษทัในการใหบ้ริการแก่ท่าน   

 7.2 การเขา้ถึงและขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่านนั หรือขอให้บริษทัส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลเองหรือผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคลอนื(หากขอ้มูลดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบทีสามารถดาํเนินการดงักล่าวได)้ รวมทงั เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยงัสามารถขอใหบ้ริษทัเปิดเผยถึง

การไดม้าซึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หากขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมในการ

จดัเกบ็ 

 7.3 การคดัคา้น เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บ ใช ้เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หากขอ้มลู

นนับริษทัจดัเก็บไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน หรือขอ้มูลนนั เก็บ ใช ้หรือเปิดเผยเพือการตลาดแบบตรงหรือเพือการศึกษาวจิยั 

 7.4การลบ ทาํลาย หรือระงบัการใช ้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัลบ ทาํลาย หรือระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทัเก็บรักษาไว ้หรือใหบ้ริษทัดาํเนินการให้ขอ้มูลดงักล่าวกลายเป็นขอ้มูลทีไม่สามารถใชร้ะบุตวัเจา้ของขอ้มูลได ้หาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพิกถอน หรือคดัคา้นการเก็บ ใช ้เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวกบัท่าน หรือเมือไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งเก็บ ใชห้รือ 

เปิดเผยตามวตัถุประสงคที์ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมไว ้หรือเมือบริษทัไม่ปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 7.5 การแกไ้ข เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัดาํเนินการแกไ้ขใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทั

จดัเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลทีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  

 7.6 การถอนความยนิยอม เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้แต่การถอนความยนิยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอมูลส่วนบุคคลทีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล

ใหค้วามยนิยอมไปแลว้ก่อนหนา้นี  ทงันี การถอนความยนิยอมดงักล่าวอาจทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถใหบ้ริการแก่ท่านต่อไปได ้

 ในการใชสิ้ทธิของท่าน ท่านรับทราบวา่สิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีระบุไวข้า้งตน้ เป็นสิทธิทีมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายที

เกียวขอ้ง และบริษทัอาจปฏิเสธการใชสิ้ทธิของท่านหากบริษทัมีเหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิเสธการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม การใชสิ้ทธิในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี ยอ่มจาํกดัไวแ้ต่เพียงการใหบ้ริการพืนฐานทีไม่

ทาํให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเกิดค่าใชจ่้ายทีเกินความจาํเป็น หากการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้กียวขอ้งไดก่้อใหเ้กิดความเสียหาย 

ค่าธรรมเนียม ต่าใชจ่้ายเพือการดาํเนินการตามคาํร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งรับผิดชดใชคื้นเงินค่าดาํเนินการ

ต่างๆทีมีการขอใชสิ้ทธิเช่นวา่นนั  
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8. หลกัการความรับผิดชอบ 

 8.1 ระยะเวลาทบีริษัท จดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 นอกจากจะมีการระบุไวเ้ป็นการเฉพาะตามทีกฎหมายกาํหดไว ้บริษทั จะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบับริษทัดงันี 

ผูถื้อหุน้ กรรมการบริหาร กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการในนามบริษทั ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไวต้ลอดระยะเวลาทียงัดาํรงตาํแหน่งใน

บริษทั และเก็บตอ่ไปอีก 10 ปี นบัจากวนัทีพน้จากตาํแหน่งของบริษทั  

ผูส้มคัร ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรจะถูกเก็บไว ้1 ปี และจะทาํลายทิง 

พนกังานบริษทั ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน จะถูกเก็บไวต้ลอดระยะเวลาทีเป็นลูกจา้งของบริษทั และเก็บต่อไปอีก 10 ปี นบัจากวนัทีพน้

จากการเป็นลูกจา้งของบริษทั 

ซพัพลายเออร์ ขอ้มูลส่วนบุคคลของซพัพลายเออร์ จะถูกเก็บไวต้ลอดระยะเวลาทีมีการคา้ขายกบับริษทั และเกบ็ต่ออีก 6 ปี นบัจากวนัที

สินสุดการคา้ขายกบับริษทั 

ลูกคา้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ จะถูกเก็บไวต้ลอดระยะเวลาทีมีการคา้ขายกบับริษทั และเก็บต่ออีก 6 ปี นบัจากวนัทีสินสุดการคา้ขายกบั

บริษทั 

เวน้แต่กรณีเป็นความจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการใชห้รือการโตสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การบงัคบัคดี การวางทรัพย ์หรือตามทีกฎหมาย

กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  

 8.2 ระบบการตรวจสอบถึงการลบ ทาํลายข้อมูลส่วนบุคคลทีพ้นระยะเวลาจดัเก็บ  

 บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบตรวจสอบเพอืลบหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง เมือพน้กาํหนดระยะเวลาจดัเกบ็หรือไม่เกียวขอ้ง 

หรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงค ์หรือตามทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือขอถอนความยนิยอม เวน้แต่เป็นกรณีที บริษทั ตอ้งทาํการเก็บ

รักษาเพอืวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ของกฎหมายทีบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงการใช้

เพอืการ ก่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพือเป็นการปฏิบติัตามการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือเพอืการปฏบติัตามกฎหมาย  

 8.3 ข้อมูลเกยีวกบับริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
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 หากท่านประสงคจ์ะติดต่อบริษทัเพือใชสิ้ทธิเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้สงสยัอืนใดเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษทั ไดต้ามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั เซ็นทรัลลิส จาํกดั  

55/416 หมู่ 9 ถนนแจง้วฒันะ ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร 029840124 

Email : Centralishr1@gmail.com 

 

เจ้าหน้าทคีุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

คุณ หทัยา โกฏิรัตน์  

วนัทาํการปกติ โทร 029840124 (8:30 – 17:30) 

วนัหยดุทาํการ โทร 0817557337 

 ใหน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี มีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที  1 สิงหาคม 2565  เป็นตน้ไป  


