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นโยบายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัผู้สมคัรงาน 

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 บรษิทัฯจงึไดจ้ดัท ำนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรบัผูส้มคัรงำนนี้ (“นโยบายฯ”) เพื่ออธบิำยใหท่้ำนทรำบถงึรำยละเอยีดเกีย่วกบั

กำรเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืประมวลผลโดยประกำรอื่นใด (“ประมวลผล” หรอื “การประมวลผล”) ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนโดย

บรษิทัฯ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สงูสุดของท่ำน บรษิทัฯขอแนะน ำใหท่้ำนอ่ำน และท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยฯฉบบันี้โดยละเอยีด  

1. ขอบเขตของนโยบายฯ ฉบบัน้ี 
นโยบำยฯฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบักบัท่ำนหำกท่ำนเป็นบคุคลใด ๆ กต็ำมทีป่ระสงคท์ีจ่ะสมคัรงำน หรอืไดส้มคัรงำนกบับรษิทัฯผ่ำนช่องทำงตำ่ง 

ๆ (“ผู้สมคัรงาน” หรอื “ท่าน”) รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรงำน ไดแ้ก ่บุคคลในครอบครวั (อำท ิบดิำ มำรดำ คู่สมรม บุตร พี่

น้อง) และบุคคลอำ้งองิของผูส้มคัรงำน (รวมเรยีกว่ำ “บุคคลภายนอก”)  

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
(ก) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีจะประมวลผลโดยบริษทัฯ 

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

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

(ก) ข้อมูล ท่ีใ ช้ในการระบุ
ตวัตน 

ชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำ ชื่อเล่น เพศ อำยุ วนัเดอืนปีเกดิ เลข
ประจ ำตวัประชำชน วนัหมดอำยุบตัรประชำชน เลขทีห่นังสอื
เดนิทำง วนัหมดอำยหุนังสอืเดนิทำง เลขทีใ่บขบัขี ่สถำนภำพ
กำรสมรส สถำนภำพทำงทหำร อำชพี ภำพถ่ำย ลำยมอืชื่อ 
บนัทกึภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว  และหรอืเสยีงของท่ำนจำก
กลอ้งวงจรปิด หรอืระบบบนัทกึเสยีงทำงโทรศพัท ์

(ข) ข้อมูลติดต่อ ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น อเีมล หมำยเลขโทรศพัท์
บำ้น หมำยเลขโทรศพัทม์อืถอื  

(ค) ข้อมูลด้านการงาน รำยได ้เงนิเดอืน ผลประโยชน์ และผลตอบแทนอื่น ๆ ผลกำร
สมัภำษณ์งำน ผลกำรทดสอบ 

(ง) ข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ  งำนอดเิรก กฬีำทีช่อบ ประวตักิำรท ำงำน ต ำแหน่งงำน 
ประวตักิำรศกึษำ ประวตักิำรเขำ้ร่วมกจิกรรมพเิศษนอก
หลกัสตูร ประวตักิำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม แผนกำรศกึษำใน
ปัจจบุนั แผนกำรศกึษำในอนำคต ควำมสำมำรถทำงดำ้น
ภำษำ ควำมรูท้ำงคอมพวิเตอร ์ควำมสำมำรถพเิศษ และ
ทกัษะ ควำมรูอ้ื่น ๆ สมำคมทำงวชิำชพีทีเ่ป็นสมำชกิ เลขทีใ่บ
ประกอบวชิำชพี รำยละเอยีดอื่น ๆ เกีย่วกบัใบอนุญำต
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ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ประกอบวชิำชพี ขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทอื่นใดทีท่่ำนอำจระบุ
ไวใ้นเรซูเม่ และเอกสำรประกอบกำรสมคัรงำนของท่ำนใน
ขัน้ตอนกำรสมคัรงำน รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลใด ๆ ของท่ำน
ทีไ่ดใ้หไ้วใ้นระหว่ำงกำรสมัภำษณ์งำน 

(จ) ข้ อ มู ล ข อ ง
บุคคลภายนอก 

ชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำ อำชพี สถำนทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ หมำยเลข
โทรศพัทข์องบุคคลภำยนอก รวมถงึควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงท่ำน 
และบุคคลภำยนอกแต่ละรำย 

 

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 บริษทัฯ เพยีง
ตอ้งกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเท่ำทีจ่ ำเป็นตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลเท่ำนัน้ แต่หำกบรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นซึง่ไม่อำจหลกีเลีย่งทีจ่ะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ี
ควำมอ่อนไหวของท่ำนได ้ 
บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

(ข) แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

(1) เกบ็รวบรวมโดยตรงจากท่าน บรษิทัฯอำจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรงในกรณีที่
ท่ำนไดท้ ำกำรสมคัรงำนดว้ยตนเอง ผ่ำนทำงอเีมล เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โทรศพัท์โดยมกีำร
บนัทกึบทสนทนำ และในระหว่ำงกำรสมัภำษณ์งำน และท ำกำรแบบทดสอบ  

(2) เก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ บรษิัทฯอำจได้รบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำก
บรษิทัจดัหำงำน หรอืจำกบุคลำกรภำยในองคก์รของบรษิทัฯ 

 

(ค) ข้อมูลของบุคคลภายนอก 

ในกรณีทีผู่ส้มคัรงำนไดใ้หข้อ้มลูของบุคคลภำยนอกแก่บรษิทัฯ ผูส้มคัรงำนรบัรองว่ำไดแ้จง้ให้
บุคคลภำยนอกทรำบถงึนโยบำยฯ ฉบบันี้แลว้ และไดร้บัควำมยนิยอมจำกบุคคลภำยนอกดงักลำ่ว
แลว้ หรอืมฐีำนโดยชอบดว้ยกฎหมำยอื่นใดในกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกแก่
บรษิทัฯเพื่อใชใ้นกำรประมวลผลตำมวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุไวใ้นนโยบำยฯ ฉบบันี้ อย่ำงไรกต็ำมใน
กรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดใหบ้รษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกบุคคลภำยนอก ท่ำนรบัรองว่ำจะ
ใหค้วำมช่วยเหลอืบรษิทัฯ ในกำรขอควำมยนิยอมจำกบคุคลภำยนอกดว้ย 

 

3. วตัถปุระสงค ์และฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
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(ก) บรษิทัฯท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคด์งันี้ 
 

วตัถปุระสงค ์ รายละเอียด 

การสรรหาบุคลากร 
 

 

ในกรณีทีท่่ำนไดส้มคัรงำนกบับรษิทัฯ บรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่ำนเพื่อด ำเนินกำรตำมค ำขอสมคัรเขำ้ท ำงำนในต ำแหน่งงำน
ทีบ่รษิทัเปิดรบัสมคัร 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูตดิต่อ 

▪ ขอ้มลูดำ้นกำรงำน 

▪ ขอ้มลูประเภทอื่น ๆ  
 

ฐานการประมวลผล 

กำรด ำเนินกำรก่อนเขำ้ท ำสญัญำ  

การเตรียม และจดัท า
ระเบียนประวติัของ
ผู้สมคัรงานแต่ละราย 

บรษิทัฯอำจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อใชใ้นกำรเตรยีม 
และจดัท ำระเบยีนประวตัขิองผูส้มคัรงำนแต่ละรำยเพื่อบนัทกึไวเ้ป็น
ขอ้มลูส ำหรบัใชภ้ำยในองคก์รของบรษิทัฯ กำรประเมนิผลและกำร
พจิำรณำคุณสมบตัขิองท่ำน 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูตดิต่อ 

▪ ขอ้มลูดำ้นกำรงำน 

 

ฐานการประมวลผล 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

การสมัภาษณ์งาน และ
ท าการทดสอบ 

บรษิทัฯประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเพื่อท ำกำรนัดหมำยวนั 
และเวลำกำรสมัภำษณ์งำน และ/หรอืท ำกำรทดสอบควำมรู ้
ควำมสำมำรถของท่ำน  
 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูตดิต่อ 

ฐานการประมวลผล 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

การประเมิน และ
พิจารณาคณุสมบติั และ

ความเหมาะสม 

บรษิทัฯประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเพื่อใชใ้นกำรประเมนิ และ
พจิำรณำคุณสมบตั ิและควำมเหมำะสมของท่ำนในต ำแหน่งงำน และ
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วตัถปุระสงค ์ รายละเอียด 

เพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจว่ำจำ้งท่ำนใหเ้ป็นพนักงำนของบรษิทัฯ หรอื
ปฏเิสธค ำขอสมคัรงำนของท่ำน 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูดำ้นกำรงำน 

 

ฐานการประมวลผล 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

การติดต่อส่ือสาร บรษิทัฯประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเพื่อใชใ้นกำรตดิตอ่สื่อสำร
กบัท่ำนเกีย่วกบัค ำขอสมคัรงำนของท่ำน เพื่อท ำกำรนัดหมำยวนั และ
เวลำกำรสมัภำษณ์งำน และกำรทดสอบ เพื่อสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัท่ำนเพื่อน ำมำใชป้ระกอบกำรประเมนิ และกำรพจิำรณำ
คุณสมบตัขิองท่ำน เพื่อใชใ้นกำรแจง้ผลกำรสมคัรงำนของท่ำน รวมถงึ
กำรใหร้ำยละเอยีด และขอ้มลูต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค ำขอสมคัรงำนของ
ท่ำน 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูตดิต่อ 

 

ฐานการประมวลผล 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย  

การสรรหาบุคลากรใน
อนาคต 

บรษิทัฯอำจเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไว้ เพื่อใชใ้นกำรตดิต่อสื่อสำรกบัท่ำน
เกีย่วกบัต ำแหน่งงำนทีอ่ำจเปิดรบัสมคัรในอนำคต หรอืทีบ่รษิทัฯเหน็วำ่มคีวำมเหมำะสม
กบัควำมรูค้วำมสำมำรถของท่ำน 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูตดิต่อ 

▪ ขอ้มลูกำรท ำงำน 

 

ฐานการประมวลผล 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

การติดต่อส่ือสารกบั
บุคคลภายนอก 

ในบำงกรณี บรษิทัฯอำจท ำกำรตดิต่อสื่อสำรกบับุคคลภำยนอกซึง่ท่ำนไดใ้หข้อ้มลูส่วน
บุคคลของบุคคลดงักล่ำวแกบ่รษิทัฯเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลูทีท่่ำนได้
ใหไ้ว ้รวมถงึเพื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำคณุสมบตัขิองท่ำน รวมถงึเพื่อใชใ้นกำรตดิต่อใน
กรณีฉุกเฉิน 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 
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วตัถปุระสงค ์ รายละเอียด 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูกำรท ำงำน 

▪ ขอ้มลูของบุคคลภำยนอก 

 

ฐานการประมวลผล 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

การรกัษาความ
ปลอดภยั 

บรษิทัฯจะท ำกำรเกบ็บนัทกึ และประมวลผลบนัทกึภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว  และหรอื
เสยีงของท่ำนจำกกลอ้งวงจรปิดของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรกัษำควำมปลอดภยัของ
สนิทรพัย ์ทรพัยส์นิ บคุลำกร ผลประโยชน์ใด ๆ ของบรษิทัฯ รวมถงึของบุคคลอืน่ใดทีไ่ด้
เขำ้มำยงัพืน้ทีข่องบรษิทัฯ และเพื่อป้องกนั หรอืตรวจสอบกำรฉ้อฉล อำชญำกรรม หรอื
กำรประพฤตมิชิอบดว้ยกฎหมำย  
 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

 

ฐานการประมวลผล 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

การปฏิบติัตามกฎหมาย บรษิทัฯประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อเป็นกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำง ๆ 

ทีใ่ชบ้งัคบั รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อด ำเนินกำร
ตำมค ำขอใชส้ทิธใิด ๆ ในขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนภำยใตพ้ระรำชบญัญตัฯิ 
 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรระบุตวัตน 

▪ ขอ้มลูตดิต่อ 

▪ ขอ้มลูดำ้นกำรงำน 

▪ ขอ้มลูประเภทอื่น ๆ  
▪ ขอ้มลูของบุคคลภำยนอก 

 

ฐานการประมวลผล 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำย 
 

(ข) ในบำงกรณี บรษิทัฯอำจท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นส ำหรบั
กำรก่อตัง้ ปฏบิตัติำม ใช ้หรอืปกป้องสทิธเิรยีกรอ้งทีบ่รษิทัฯมตีำมกฎหมำย 

 

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

 
(ง) ในกรณีที่กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนัน้เป็นไปเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ หรอืกำร

ด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนเพื่อเขำ้ท ำสญัญำ หำกท่ำนมไิดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯในกรณี
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ดงักล่ำว บรษิทัฯอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนได ้และ/หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่
ตำมสญัญำของบรษิทัฯได ้เช่น ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอสมคัรงำนของท่ำนได ้เป็นตน้ 

 
(จ) ในกรณีทีก่ำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนนัน้เป็นไปเพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย หำกท่ำน

มไิดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯในกรณีดงักล่ำว บรษิทัฯอำจไม่สำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำยได้ 
แ ล ะ 
บรษิทัฯ และ/หรอืท่ำนอำจถอืไดว้่ำไดก้ระท ำกำรอนัเป็นกำรไม่ปฏบิตัติำม หรอืฝ่ำฝืนกฎหมำยทีใ่ช้
บงัคบั  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก 
บรษิทัฯอำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนใหแ้กบุ่คคลอื่น ดงันี้ 

(ก) บริษัทฯอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่ผู้ให้บริกำรของบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ผูต้รวจสอบ และทีป่รกึษำทำงดำ้นกฎหมำย เป็นตน้  

 

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

 

(ค) บริษัทฯอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงสทิธคิวำมเป็นเจำ้ของของบรษิทัฯ หรอืสนิทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิใด ๆ ของบรษิทัฯ เช่น 
กำรควบรวมกจิกำร กำรเปลีย่นโครงสรำ้งภำยในบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะไมโ่อนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ อยำ่งไรกต็ำม หำกบรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งโอนขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน ทัง้นี้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
(ก) ในกรณีที่ท่านไม่ไดร้บัการว่าจา้ง บรษิัทฯจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 5 (หา้) ปี 

นบัจากวนัท่ีขัน้ตอนการสรรหาบคุลากรแลว้เสรจ็  

 

(ข) ในกรณีที่ท่านไดร้บัการว่าจา้ง บริษัทฯจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาที่นโยบาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังานก าหนด 

7. 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  
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(จ) ขอใหร้ะงบักำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 

(ฉ) ขอใหด้ ำเนินกำรใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั หรอืสมบูรณ์ และ 

(ช) ในกรณีทีก่ำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนนัน้อำศยัฐำนควำมยนิยอม ท่ำนมสีทิธขิอถอนควำมยนิยอมของท่ำนเมือ่ใดก็

ได ้ 

 

ในกรณีทีก่ฎหมำยอนุญำต บรษิทัฯอำจมเีรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิกำรตำมสทิธขิองเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตำมทีท่่ำนรอ้งขอตำม

สมควร ทัง้นี้บรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้ำนทรำบก่อนด ำเนินกำรใด ๆ ทีอ่ำจท ำใหม้คีำ่ใชจ้่ำย 

8. การเปล่ียนแปลงนโยบายฯ ฉบบัน้ี 
บรษิทัฯอำจท ำกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยฯ ฉบบันี้เป็นครัง้ครำวเมื่อจ ำเป็น หรอืเมือ่กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัไดก้ ำหนด อย่ำงไรกต็ำม หำกเป็น

กำรเปลีย่นแปลงในสำระส ำคญัของนโยบำยฯ ฉบบันี้ บรษิทัฯจะแจง้ใหท่้ำนทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วผ่ำนทำงช่องทำงทีบ่รษิทัฯ ใช้

สื่อสำรกบัท่ำน เช่น อเีมล ทัง้นี้ ในกรณทีีก่ำรเปลีย่นแปลง 

ใด ๆ นัน้กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัก ำหนดใหไ้ดร้บัควำมยนิยอม เรำจะท ำกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะมผีลใช้

บงัคบั ทัง้นี้ โปรดอำ้งองิถงึวนัทีบ่นหวักระดำษของนโยบำยฯ ฉบบันี้ เพื่อใหท้รำบถงึวนัทีท่ีไ่ดม้กีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยฯ ครัง้ลำ่สดุ 

 

 

9. ติดต่อเรา 
ในกรณีทีท่่ำนประสงคท์ีจ่ะรอ้งเรยีน มขีอ้สอบถำม หรอืขอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน หรอืประสงคจ์ะใช้

สทิธใิด ๆ ในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน กรุณำตดิต่อเรำที ่ 

บริษทั ทเวนต้ีโฟร ์โซลูชัน่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ทีอ่ยู่ 419 ถนนเอกมยั แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

อเีมล recruitment@24slg.com 

เบอรโ์ทรศพัท ์02-028-2224 ต่อ 3003 

 

หรอืท่ำนอำจตดิต่อเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเรำที่ support@24slg.com 
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