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นโยบายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบับุคคลภายนอกซ่ึงเป็นคู่ค้า ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ 

บรษิทั ทเวนตีโ้ฟร ์โซลูชัน่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“บริษทัฯ” หรอื “เรา”) ตระหนักดถีงึควำมส ำคญัของสทิธใินขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน และ

บรษิทัฯมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่อำจมกีำรแกไ้ขเป็นครัง้ครำว รวมถงึประกำศ 

กฎระเบยีบ และ/หรอืกฎเกณฑใ์ด ๆ ทีอ่อกภำยใตบ้งัคบัของพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว รวมถงึกฎหมำย และกฎระเบยีบอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง (รวมเรยีกวำ่ 

“กฎหมายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล”)  

ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส ำหรบับุคคลภำยนอกซึง่เป็นคูค่ำ้ ผูข้ำย หรอืผูใ้หบ้รกิำรฉบบันี้ (“นโยบายฯ”) เพื่อ

อธบิำยใหท่้ำนทรำบถงึรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืประมวลผลโดยประกำรอื่นใด (“ประมวลผล” หรอื “การ

ประมวลผล”) ซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยบรษิทัฯ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่ำน บรษิทัฯขอแนะน ำใหท่้ำนอ่ำน และท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยฯ 

ฉบบันี้โดยละเอยีด  

1. ขอบเขตของนโยบายฯ ฉบบัน้ี 
นโยบำยฯ ฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบักบัท่ำนหำกท่ำนเป็นบุคคลภำยนอกใด ๆ ซึง่เป็น (1) บคุคลธรรมดำใดซึง่ขำยสนิคำ้ หรอืใหบ้รกิำรใด ๆ 

แก่บรษิทัฯ (“ผู้ขายบุคคลธรรมดา”) หรอื (2) บคุคลตดิต่อ หรอืบคุคลผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทน ของนิตบิุคคลทีอ่ำจเป็นคูค่ำ้ ผูข้ำย ผู้

ใหบ้รกิำร (“ผู้ขายนิติบุคคล” รวมเรยีกผูข้ำยบุคคลธรรมดำ และผูข้ำยนิตบิุคคลว่ำ “ผู้ขาย”)  

(ก) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีจะประมวลผลโดยบริษทัฯ 

ขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยถงึ ขอ้มลูใด ๆ กต็ำมเกีย่วกบัทำ่นซึง่สำมำรถใชร้ะบตุวัตนของท่ำนได ้ไม่ว่ำ
จะโดยทำงตรง หรอืทำงออ้ม ทัง้นี้ เพื่อวตัถุประสงคข์องนโยบำยฯ ฉบบันี้ บรษิทัฯจะท ำกำร
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ดงันี้ 
 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

(ก) ข้อมูล ท่ีใช้ในการระบุ
ตวัตน 

ชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำ เพศ วนัเดอืนปีเกดิ เลขประจ ำตวั
ประชำชน เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี สญัชำต ิ 

(ข) ข้อมูลติดต่อ ทีอ่ยู่ อเีมล หมำยเลขโทรศพัทม์อืถอื หมำยเลขโทรศพัทอ์ื่น ๆ 
ทีใ่ชใ้นกำรตดิต่อ 

(ค) ข้อมูลด้านการเงิน เลขทีบ่ญัชธีนำคำร และรำยละเอยีดขอ้มลูบญัชธีนำคำร 

(ง) ข้อมูลด้านการงาน ประวตักิำรศกึษำ ประวตักิำรท ำงำน ประวตัผิลงำน  

(จ) ข้ อมู ล ส่ วนบุคคล ท่ีมี
ความอ่อนไหว 

ศำสนำ หมูโ่ลหติ (ตำมปรำกฏบนส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน)  

 

ในกำรด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บรษิทัฯ ไม่มเีจตนำใด ๆ ในกำรเกบ็
รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหวทีป่รำกฏบนส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของท่ำน เช่น 
ศำสนำ และ/หรอื หมู่โลหติ (หำกม)ี ดงันัน้ก่อนทีท่่ำนด ำเนินกำรส่ง หรอืเปิดเผยส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนของท่ำนแกบ่รษิทัฯ บรษิทัฯ ขอใหท้ำ่นด ำเนินกำรปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ี
ควำมอ่อนไหวดงักล่ำวก่อนกำรส่งมอบ หรอืเปิดเผย ทัง้นี้ หำกเอกสำรทีม่ขีอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวำม
อ่อนไหวถูกส่งมำยงับรษิทัฯ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำว 
ทัง้นี้บรษิทัฯ ยนืยนัว่ำบรษิทัฯ ไม่มเีจตนำทจุรติ หรอืกระท ำควำมผดิทำงอำญำ บรษิทัฯ เพยีง
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ตอ้งกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเท่ำทีจ่ ำเป็นตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลเท่ำนัน้ แต่หำกบรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นซึง่ไม่อำจหลกีเลีย่งทีจ่ะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ี
ควำมอ่อนไหวของท่ำนได ้ 
บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

(ข) แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัฯอำจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนโดยตรงในกรณีทีท่่ำนตดิต่อบรษิทัฯ ดว้ยตนเอง ผ่ำนทำงอเีมล เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

แอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอื 

 

(ค) ข้อมูลของบุคคลภายนอก 

ในกรณีทีท่่ำนไดใ้หข้อ้มลูของบคุคลภำยนอกแก่บรษิทัฯ ท่ำนรบัรองว่ำไดแ้จง้ใหบุ้คคลภำยนอก
ทรำบถงึนโยบำยฯ ฉบบันี้แลว้ และไดร้บัควำมยนิยอมจำกบุคคลภำยนอกดงักล่ำวแลว้ หรอืมฐีำน
โดยชอบดว้ยกฎหมำยอื่นใดในกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกแก่บรษิทัฯเพื่อใชใ้น
กำรประมวลผลตำมวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุไวใ้นนโยบำยฯ ฉบบันี้ อย่ำงไรกต็ำมในกรณีทีก่ฎหมำย
ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกบุคคลภำยนอก ท่ำนรบัรองว่ำจะใหค้วำมช่วยเหลอื
บรษิทัฯ ในกำรขอควำมยนิยอมจำกบุคคลภำยนอกดว้ย 

2. วตัถปุระสงค ์และฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
(ก) บรษิทัฯท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคด์งันี้ 

 

วตัถปุระสงค ์  รายละเอียด 

การเข้าท าสญัญา และ
การปฏิบติัตามสญัญา  

 บรษิทัฯประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูข้ำยเพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรเขำ้ท ำสญัญำเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สนิคำ้ หรอืบรกิำร และเพื่อ
กำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำ 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูตดิต่อ 

▪ ขอ้มลูดำ้นกำรเงนิ 

▪ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว 

 

ฐานการประมวลผล 

▪ กำรปฏบิตัติำมสญัญำ (กรณีผูข้ายบุคคลธรรมดา) 
▪ ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย (กรณีผูข้ายนิตบิุคคล) 
▪ ควำมยนิยอมโดยชดัแจ้ง (กรณีขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม

อ่อนไหว) 

การประเมินคณุสมบติั 

 

 ในบำงกรณี บรษิทัฯจะท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ผูข้ำยบุคคลธรรมดำ อำท ิผูข้ำยบุคคลธรรมดำซึง่ใหบ้รกิำร
เกีย่วกบักำรขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑใ์หแ้ก่บรษิทัฯ เป็นตน้ 
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วตัถปุระสงค ์  รายละเอียด 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูดำ้นกำรงำน 

 

ฐานการประมวลผล 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

การจ่ายค่าสินค่า และ

ค่าบริการ 
 

 

 บรษิทัฯประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลผูข้ำยเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร
จ่ำยค่ำสนิคำ้ หรอืค่ำบรกิำรตำมทีไ่ดต้กลงไว ้

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูดำ้นกำรเงนิ 

 

ฐานการประมวลผล 

▪ กำรปฏบิตัติำมสญัญำ (กรณีผูข้ายบุคคลธรรมดา) 
▪ ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย (กรณีผูข้ายนิตบิุคคล) 

การปฏิบติัตามกฎหมาย  บรษิทัฯอำจท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อเป็นกำรปฏบิตัติำม
กฎหมำย กฎระเบยีบ และ/หรอืใด ๆ กฎเกณฑท์ีม่ผีลใชบ้งัคบั อำท ิ 

▪ กำรยื่นเอกสำรทำงภำษีต่ำง ๆ และกำรช ำระภำษีใด ๆ 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

▪ กำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอใช้สทิธใินขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำน 

▪ กำรประมวลผลเพื่อปฏิบัติตำมค ำสัง่ศำล เจ้ำหน้ำที่ 
หน่วยงำนรฐั และ/หรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีม่อี ำนำจ 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูตดิต่อ 

 

ฐานการประมวลผล 

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 

 
(ข) ในบำงกรณี บรษิทัฯอำจท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นส ำหรบักำร

ก่อตัง้ ปฏบิตัติำม ใช ้หรอืปกป้องสทิธเิรยีกรอ้งที่บรษิทัฯมตีำมกฎหมำย 
 

(ค) บรษิทัฯอำจท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดทีก่ฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั
อนุญำตใหก้ระท ำได ้หรอืก ำหนดใหก้ระท ำ ทัง้นี้ บรษิทัฯจะปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลหำกตอ้งมกีำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในกรณีดงักล่ำว 
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(ง) ในกรณีที่กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนัน้เป็นไปเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ หรอืกำร

ด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนเพื่อเขำ้ท ำสญัญำ หำกท่ำนมไิดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯในกรณี
ดงักล่ำว บรษิทัฯอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนได ้และ/หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่
ตำมสญัญำของบรษิทัฯได ้ 

 
(จ) ในกรณีทีก่ำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนนัน้เป็นไปเพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย หำกท่ำน

มไิดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯในกรณีดงักล่ำว บรษิทัฯอำจไม่สำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำยได้ 
และบรษิทัฯ และ/หรอืท่ำนอำจถอืไดว้่ำไดก้ระท ำกำรอนัเป็นกำรไม่ปฏบิตัติำม หรอืฝ่ำฝืนกฎหมำยที่
ใชบ้งัคบั  

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก 
บรษิทัฯอำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนใหแ้กบุ่คคลอื่น ดงันี้ 

(ก) บรษิทัฯอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรของบรษิทัฯ เช่น ส ำนักงำนบญัช ีผู้
ตรวจสอบ และทีป่รกึษำทำงดำ้นกฎหมำย เป็นตน้  

 

(ข) บรษิทัฯอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมทีก่ฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัไดก้ ำหนดไว ้หรอืเพื่อปฏบิตัิ
ตำมค ำสัง่ของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ หน่วยงำนของรัฐ และ/หรือศำล ทัง้ในประเทศไทยและใน
ต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกรมสรรพำกร เป็นตน้ 

 

(ค) บริษัทฯอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขำยแก่บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงสทิธคิวำมเป็นเจำ้ของของบรษิทัฯ หรอืสนิทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิใด ๆ ของบรษิทัฯ เช่น 
กำรควบรวมกจิกำร กำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งบรษิทัฯ เป็นตน้ 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะไมโ่อนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ อยำ่งไรกต็ำม หำกบรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งโอนขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน ทัง้นี้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัฯจะเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของลูกคำ้ไวต้ลอดระยะเวลำของสญัญำ หรอืตลอดระยะเวลำทีไ่ดม้กีำรตดิต่อสื่อสำรกนั และจะเกบ็

รกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำวเป็นระยะเวลำต่อไปอกี 10 (สบิ) ปี หลงัจำกควำมสมัพนัธต์ำมสญัญำสิน้สุดลง หรอืหลงัจำกทีท่่ำนไดม้ี

กำรตดิต่อสื่อสำรกบับรษิทัฯเป็นครัง้สุดทำ้ย แลว้แต่กรณ ีเวน้แต่กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัจะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอื่น 

6. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
โดยเป็นไปตำมเงื่อนไข และขอ้จ ำกดัภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ท่ำนมสีทิธดิงัต่อไปนี้ 

(ก) ขอเขำ้ถงึ และขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน และรอ้งขอใหท้ ำกำรเปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลในกรณีทีท่่ำน

ไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอม 

(ข) ขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในรปูแบบทีใ่ชง้ำนไดโ้ดยทัว่ไป หรอืสำมำรถอ่ำนไดด้ว้ยอุปกรณ์ (หากม)ี รวมถงึขอใหส้่งขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่ำนในรูปแบบดงักลำ่วไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบคุคลรำยอื่น 

(ค) ขอใหด้ ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถระบุตวัตนของท่ำนได้ 

(ง) คดัคำ้นกำรเกบ็รวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน  

(จ) ขอใหร้ะงบักำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
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(ฉ) ขอใหด้ ำเนินกำรใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั หรอืสมบูรณ์ และ 

(ช) ในกรณีทีก่ำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนนัน้อำศยัฐำนควำมยนิยอม ท่ำนมสีทิธขิอถอนควำมยนิยอมของท่ำนเมือ่ใดก็

ได ้ 

 

ในกรณีทีก่ฎหมำยอนุญำต บรษิทัฯอำจมเีรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิกำรตำมสทิธขิองเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตำมทีท่่ำนรอ้งขอตำม

สมควร ทัง้นี้บรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้ำนทรำบก่อนด ำเนินกำรใด ๆ ทีอ่ำจท ำใหม้คีำ่ใชจ้่ำย 

7. การเปล่ียนแปลงนโยบายฯ ฉบบัน้ี 
บรษิทัฯอำจท ำกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยฯ ฉบบันี้เป็นครัง้ครำวเมื่อจ ำเป็น หรอืเมือ่กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัไดก้ ำหนด โดยบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้ำน

ทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ดงักล่ำวผ่ำนทำง  ช่องทำงทีบ่รษิทัฯ ใชส้ื่อสำรกบัท่ำน  เช่น อเีมล ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ำรเปลีย่นแปลงใด ๆ 

นัน้กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัก ำหนดใหไ้ดร้บัควำมยนิยอม เรำจะท ำกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะมผีลใชบ้งัคบั 

ทัง้นี้ โปรดอำ้งองิถงึวนัทีบ่นหวักระดำษของนโยบำยฯ ฉบบันี้ เพื่อใหท้รำบถงึวนัทีท่ีไ่ดม้กีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยฯ ครัง้ลำ่สุด 

8. ติดต่อเรา 
ในกรณีทีท่่ำนประสงคท์ีจ่ะรอ้งเรยีน มขีอ้สอบถำม หรอืขอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน หรอืประสงคจ์ะใช้

สทิธใิด ๆ ในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน กรุณำตดิต่อเรำที ่ 

บริษทั ทเวนต้ีโฟร ์โซลูชัน่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ทีอ่ยู่ 419 ถนนเอกมยั แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

เบอรโ์ทรศพัท ์02-028-2224  

หรอืท่ำนอำจตดิต่อเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเรำที่ support@24slg.com 
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