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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นคู่ค้า ผู้ขาย หรือผู้ให้บริ การ
บริษทั ทเวนตีโ้ ฟร์ โซลูชนั ่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริ ษทั ฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักดีถงึ ควำมสำคัญของสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และ
บริษทั ฯมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่ อำจมีกำรแก้ไขเป็ นครัง้ ครำว รวมถึงประกำศ
กฎระเบียบ และ/หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ทีอ่ อกภำยใต้บงั คับของพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำว รวมถึงกฎหมำย และกฎระเบียบอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง (รวมเรียกว่ำ
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภำยนอกซึง่ เป็ นคูค่ ำ้ ผูข้ ำย หรือผูใ้ ห้บริกำรฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) เพื่อ
อธิบำยให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือประมวลผลโดยประกำรอื่นใด (“ประมวลผล” หรือ “การ
ประมวลผล”) ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยบริษทั ฯ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์สงู สุดของท่ำน บริษทั ฯขอแนะนำให้ท่ำนอ่ำน และทำควำมเข้ำใจนโยบำยฯ
ฉบับนี้โดยละเอียด

1. ขอบเขตของนโยบายฯ ฉบับนี้
นโยบำยฯ ฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับกับท่ำนหำกท่ำนเป็ นบุคคลภำยนอกใด ๆ ซึง่ เป็ น (1) บุคคลธรรมดำใดซึง่ ขำยสินค้ำ หรือให้บริกำรใด ๆ
แก่บริษทั ฯ (“ผู้ขายบุคคลธรรมดา”) หรือ (2) บุคคลติดต่อ หรือบุคคลผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทน ของนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจเป็ นคูค่ ำ้ ผูข้ ำย ผู้
ให้บริกำร (“ผู้ขายนิ ติบุคคล” รวมเรียกผูข้ ำยบุคคลธรรมดำ และผูข้ ำยนิตบิ ุคคลว่ำ “ผู้ขาย”)

(ก)

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะประมวลผลโดยบริษทั ฯ
ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตำมเกีย่ วกับท่ำนซึง่ สำมำรถใช้ระบุตวั ตนของท่ำนได้ ไม่ว่ำ
จะโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบำยฯ ฉบับนี้ บริษทั ฯจะทำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

(ก) ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการระบุ ชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ำ เพศ วันเดือนปี เกิด เลขประจำตัว
ตัวตน
ประชำชน เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี สัญชำติ
(ข) ข้อมูลติ ดต่อ

ทีอ่ ยู่ อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์มอื ถือ หมำยเลขโทรศัพท์อ่นื ๆ
ทีใ่ ช้ในกำรติดต่อ

(ค) ข้อมูลด้านการเงิ น

เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนำคำร และรำยละเอียดข้อมูลบัญชีธนำคำร

(ง) ข้อมูลด้านการงาน

ประวัตกิ ำรศึกษำ ประวัตกิ ำรทำงำน ประวัตผิ ลงำน

(จ) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคล ที่ มี ศำสนำ หมูโ่ ลหิต (ตำมปรำกฏบนสำเนำบัตรประจำตัว
ความอ่อนไหว
ประชำชน)
ในกำรดำเนินกำรเก็บรวบรวมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บริษทั ฯ ไม่มเี จตนำใด ๆ ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวทีป่ รำกฏบนสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของท่ำน เช่น
ศำสนำ และ/หรือ หมู่โลหิต (หำกมี) ดังนัน้ ก่อนทีท่ ่ำนดำเนินกำรส่ง หรือเปิ ดเผยสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของท่ำนแก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ ขอให้ทำ่ นดำเนินกำรปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ควำมอ่อนไหวดังกล่ำวก่อนกำรส่งมอบ หรือเปิ ดเผย ทัง้ นี้ หำกเอกสำรทีม่ ขี อ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำม
อ่อนไหวถูกส่งมำยังบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวดังกล่ำว
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ยืนยันว่ำบริษทั ฯ ไม่มเี จตนำทุจริต หรือกระทำควำมผิดทำงอำญำ บริษทั ฯ เพียง
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ต้องกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำทีจ่ ำเป็ นตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลเท่ำนัน้ แต่หำกบริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นซึง่ ไม่อำจหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ควำมอ่อนไหวของท่ำนได้
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(ข)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯอำจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรงในกรณีทท่ี ่ำนติดต่อบริษทั ฯ ด้วยตนเอง ผ่ำนทำงอีเมล เว็บไซต์ของบริษทั ฯ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ

(ค)

ข้อมูลของบุคคลภายนอก
ในกรณีทท่ี ่ำนได้ให้ขอ้ มูลของบุคคลภำยนอกแก่บริษทั ฯ ท่ำนรับรองว่ำได้แจ้งให้บุคคลภำยนอก
ทรำบถึงนโยบำยฯ ฉบับนี้แล้ว และได้รบั ควำมยินยอมจำกบุคคลภำยนอกดังกล่ำวแล้ว หรือมีฐำน
โดยชอบด้วยกฎหมำยอื่นใดในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกแก่บริษทั ฯเพื่อใช้ใน
กำรประมวลผลตำมวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ระบุไว้ในนโยบำยฯ ฉบับนี้ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีทก่ี ฎหมำย
กำหนดให้บริษทั ฯ จะต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกบุคคลภำยนอก ท่ำนรับรองว่ำจะให้ควำมช่วยเหลือ
บริษทั ฯ ในกำรขอควำมยินยอมจำกบุคคลภำยนอกด้วย

2. วัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ก)
บริษทั ฯทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี้
วัตถุประสงค์
การเข้าทาสัญญา และ
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา

รายละเอียด
บริษทั ฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูข้ ำยเพื่อวัตถุประสงค์
ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อให้ได้มำซึง่ สินค้ำ หรือบริกำร และเพื่อ
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำ
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
▪
ข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรระบุตวั ตน
▪
ข้อมูลติดต่อ
▪
ข้อมูลด้ำนกำรเงิน
▪
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหว
ฐานการประมวลผล
▪
กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ (กรณีผขู้ ายบุคคลธรรมดา)
▪
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย (กรณีผขู้ ายนิตบิ ุคคล)
▪
ควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วาม
อ่อนไหว)

การประเมิ นคุณสมบัติ

ในบำงกรณี บริษทั ฯจะทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูข้ ำยบุคคลธรรมดำ อำทิ ผูข้ ำยบุคคลธรรมดำซึง่ ให้บริกำร
เกีย่ วกับกำรขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทั ฯ เป็ นต้น

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ โซลูชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 419 ถนนเอกมัย (สุขุมวิท 63)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 028 2224 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561132686
Email: support@24slg.com www.24fix.co

24 SOLUTION GROUP (THAILAND) CO., LTD.
Head Office: 419 Ekkamai Road (Sukhumvit 63)
Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
Tel: +662 028 2224 Tax ID: 0105561132686
Email: support@24slg.com www.24fix.co

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
▪
ข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรระบุตวั ตน
▪
ข้อมูลด้ำนกำรงำน
ฐานการประมวลผล
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย

การจ่ายค่าสิ นค่า และ
ค่าบริการ

บริษทั ฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผูข้ ำยเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
จ่ำยค่ำสินค้ำ หรือค่ำบริกำรตำมทีไ่ ด้ตกลงไว้
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
▪
ข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรระบุตวั ตน
▪
ข้อมูลด้ำนกำรเงิน
ฐานการประมวลผล
▪
กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ (กรณีผขู้ ายบุคคลธรรมดา)
▪
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย (กรณีผขู้ ายนิตบิ ุคคล)

การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย

บริษทั ฯอำจทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำย กฎระเบียบ และ/หรือใด ๆ กฎเกณฑ์ทม่ี ผี ลใช้บงั คับ อำทิ
▪
กำรยื่นเอกสำรทำงภำษีต่ำง ๆ และกำรชำระภำษีใด ๆ
▪
▪

ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
กำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอใช้สทิ ธิในข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน
กำรประมวลผลเพื่อ ปฏิ บ ัติ ต ำมค ำสัง่ ศำล เจ้ ำ หน้ ำ ที่
หน่วยงำนรัฐ และ/หรือหน่วยงำนกำกับดูแลทีม่ อี ำนำจ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
▪
ข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรระบุตวั ตน
▪
ข้อมูลติดต่อ
ฐานการประมวลผล
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
(ข)

ในบำงกรณี บริษทั ฯอำจทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นสำหรับกำร
ก่อตัง้ ปฏิบตั ติ ำม ใช้ หรือปกป้ องสิทธิเรียกร้องที่บริษทั ฯมีตำมกฎหมำย

(ค)

บริษทั ฯอำจทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดทีก่ ฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ
อนุ ญำตให้กระทำได้ หรือกำหนดให้กระทำ ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลหำกต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดงั กล่ำว
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(ง)

ในกรณีท่กี ำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ำนนัน้ เป็ นไปเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรือกำร
ดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนเพื่อเข้ำทำสัญญำ หำกท่ำนมิได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯในกรณี
ดังกล่ำว บริษทั ฯอำจไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนได้ และ/หรือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมสัญญำของบริษทั ฯได้

(จ)

ในกรณีทก่ี ำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนัน้ เป็ นไปเพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย หำกท่ำน
มิได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯในกรณีดงั กล่ำว บริษทั ฯอำจไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยได้
และบริษทั ฯ และ/หรือท่ำนอำจถือได้ว่ำได้กระทำกำรอันเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ติ ำม หรือฝ่ ำฝืนกฎหมำยที่
ใช้บงั คับ

3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
บริษทั ฯอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลอื่น ดังนี้

(ก)

บริษทั ฯอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผใู้ ห้บริกำรของบริษทั ฯ เช่น สำนักงำนบัญชี ผู้
ตรวจสอบ และทีป่ รึกษำทำงด้ำนกฎหมำย เป็ นต้น

(ข)

บริษทั ฯอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมทีก่ ฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับได้กำหนดไว้ หรือเพื่อปฏิบตั ิ
ตำมค ำสั ่งของหน่ ว ยงำนผู้มีอ ำนำจ หน่ ว ยงำนของรัฐ และ/หรือ ศำล ทัง้ ในประเทศไทยและใน
ต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกรมสรรพำกร เป็ นต้น

(ค)

บริษัท ฯอำจเปิ ด เผยข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลของผู้ข ำยแก่ บุ ค คลภำยนอกที่เ กี่ย วข้อ ง ในกรณี ท่ีมีก ำร
เปลี่ยนแปลงสิทธิควำมเป็ นเจ้ำของของบริษทั ฯ หรือสินทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ ใด ๆ ของบริษทั ฯ เช่น
กำรควบรวมกิจกำร กำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงบริษทั ฯ เป็ นต้น

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
โดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็ นเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ทัง้ นี้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำไว้ตลอดระยะเวลำของสัญญำ หรือตลอดระยะเวลำทีไ่ ด้มกี ำรติดต่อสื่อสำรกัน และจะเก็บ
รักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี หลังจำกควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำสิน้ สุดลง หรือหลังจำกทีท่ ่ำนได้มี
กำรติดต่อสื่อสำรกับบริษทั ฯเป็ นครัง้ สุดท้ำย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับจะได้กำหนดไว้เป็ นอื่น

6. สิ ทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยเป็ นไปตำมเงื่อนไข และข้อจำกัดภำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้
(ก)

(ค)

ขอเข้ำถึง และขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และร้องขอให้ทำกำรเปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทท่ี ่ำน
ไม่ได้ให้ควำมยินยอม
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในรูปแบบทีใ่ ช้งำนได้โดยทัวไป
่ หรือสำมำรถอ่ำนได้ดว้ ยอุปกรณ์ (หากมี) รวมถึงขอให้ส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น
ขอให้ดำเนินกำรลบ ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถระบุตวั ตนของท่ำนได้

(ง)
(จ)

คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ขอให้ระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

(ข)
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(ฉ)

ขอให้ดำเนินกำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั หรือสมบูรณ์ และ

(ช)

ในกรณีทก่ี ำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนัน้ อำศัยฐำนควำมยินยอม ท่ำนมีสทิ ธิขอถอนควำมยินยอมของท่ำนเมือ่ ใดก็
ได้

ในกรณีทก่ี ฎหมำยอนุญำต บริษทั ฯอำจมีเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมทีท่ ำ่ นร้องขอตำม
สมควร ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทำ่ นทรำบก่อนดำเนินกำรใด ๆ ทีอ่ ำจทำให้มคี ำ่ ใช้จ่ำย

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้
บริษทั ฯอำจทำกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยฯ ฉบับนี้เป็ นครัง้ ครำวเมื่อจำเป็ น หรือเมือ่ กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับได้กำหนด โดยบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ ดังกล่ำวผ่ำนทำง ช่องทำงทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ส่อื สำรกับท่ำน เช่น อีเมล ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ
นัน้ กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับกำหนดให้ได้รบั ควำมยินยอม เรำจะทำกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้บงั คับ
ทัง้ นี้ โปรดอ้ำงอิงถึงวันทีบ่ นหัวกระดำษของนโยบำยฯ ฉบับนี้ เพื่อให้ทรำบถึงวันทีท่ ไ่ี ด้มกี ำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยฯ ครัง้ ล่ำสุด

8. ติ ดต่อเรา
ในกรณีทท่ี ่ำนประสงค์ทจ่ี ะร้องเรียน มีขอ้ สอบถำม หรือข้อสงสัยใด ๆ เกีย่ วกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือประสงค์จะใช้
สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน กรุณำติดต่อเรำที่
บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ โซลูชนั ่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จากัด
ทีอ่ ยู่ 419 ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-028-2224
หรือท่ำนอำจติดต่อเจ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำที่ support@24slg.com

