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ข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ส าหรับผู้สมัครเข้าเป็นพนักงาน และผู้สมัครเข้าฝึกงาน 

ภายใต้นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

          บรษิัท ทรอยสยาม จ ากดั และบรษิัทในกลุ่ม (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรเขา้เป็นพนกังาน 

ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน และผูฝึ้กงาน (รวมเรียกว่า “ทา่น”) และเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจวา่ท่านไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล จึงได้

จดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีข้ึน้เพื่อแจง้ใหท้ราบถงึรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย (รวมเรยีกว่า 

“การประมวลผล”) รวมตลอดถงึการลบ และท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นทัง้ช่องทางออนไลน ์และช่องทางอื่น ๆ ตามที่

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด ดงันี ้

 

1. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.1 เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านในการสมคัรงานกบัเรา เช่น การด าเนินการตามกระบวนการสรรหา การ

ตรวจสอบคณุสมบตัิ คดัเลือกก่อนการท าสญัญาจา้งเป็นพนกังาน รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงการเขา้ฝึกงาน การจา่ย

ค่าตอบแทนการฝึกงาน การไดร้บัสิทธิประโยชนต์่าง ๆ จากการฝึกงาน 

1.2 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบคุคลอื่น เช่น วิเคราะหแ์ละจดัท าฐานขอ้มลู การบรหิารจดัการ

และปรบัปรุงกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การประเมนิผลการฝึกงาน การส่งขา่วสารท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งงาน 

การจดัท าสญัญาฝึกงานหรือสญัญาจา้งงานในกรณีที่ท่านผ่านการคดัเลือก การใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

1.3 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชวีิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่านหรือบคุคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การ

ควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อ 

1.4 เพื่อใหเ้ราสามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎระเบยีบ และค าสั่งของผูท้ี่มี

อ  านาจตามกฎหมาย 

1.5 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของเรา หรือปฏิบตัิหนา้ที่ในการใช้

อ านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่เรา 

1.6 เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคต์ามความยินยอมที่ทา่นไดใ้หไ้ว ้เช่น การยินยอมใหส่้งขอ้มลูการสมคัรเขา้ท างานหรือการสมคัร

เขา้ฝึกงานของท่านแก่บรษิัทในกลุ่มเอสซีจี 

 

2. ข้อมูลสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวม 

2.1 ขอ้มลูตามที่ก าหนดไวใ้นใบสมคัร ดงันี ้ 

(1) ขอ้มลูตามเอกสารที่ท่านส่งมอบใหแ้ก่เรา เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมคัรงานใบสมคัรงาน 

ความเห็นประกอบการสรรหาพนกังาน 
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(2) ขอ้มลูเก่ียวกบัตวัของท่าน เชน่ ชื่อ นามสกลุ เพศ วนัเดือนปีเกดิ น า้หนกั ส่วนสงู เลขท่ีบตัรประชาชนหรือหนงัสือ

เดินทาง หมู่เลือด สญัชาติ ศาสนา สถานะการสมรส  

(3) ขอ้มลูในการติดต่อกบัท่าน เช่น ท่ีอยู่ ท่ีอยู่ของจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(e-mail address) หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลู

โซเชียลมเีดยี 

(4) เงื่อนไขในการปฏิบตังิาน เช่น สามารปฏิบตัิงานตา่งจงัหวดัไดห้รือไม่ พืน้ท่ีที่ตอ้งการปฏิบตัิงาน 

(5) ขอ้มลูของคู่สมรส บตุร บิดา มารดา เช่น ชื่อ นามสกลุ เลขท่ีบตัรประชาชน วนัเกิด สญัชาติ หมูโ่ลหิต การศกึษา ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศพัท ์

(6) ขอ้มลูเก่ียวกบัสมาชิกครอบครวัหรือผูอ้ยู่ในความดแูลของทา่น    

(7) รูปถ่ายและภาพเคล่ือนไหว  

(8) ขอ้มลูเก่ียวกบัการศกึษา ความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพ และคณุสมบตัิอื่น ๆ ของทา่น เช่น ระดบัการศกึษา 

วฒุิการศกึษา สถาบนั/มหาวิทยาลยั ประวตัิการศกึษา ประวตัิการฝึกอบรม ผลการศกึษา ผลการทดสอบ สิทธิในการ

ท างานอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย คณุสมบตัิดา้นวชิาชีพ ความสามารถทางดา้นภาษา และความสามารถอื่น ๆ ขอ้มลูจาก

การอา้งอิงที่ทา่นไดใ้หแ้ก่เรา 

(9) ขอ้มลูเก่ียวกบัประสบการณท์ างานและขอ้มลูเก่ียวกบัการจา้งงานในอดตี เช่น ต าแหน่งงาน รายละเอยีดของนายจา้ง 

เงินเดือนและคา่ตอบแทน สวสัดกิารท่ีไดร้บั  

(10) ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ีที่สามารถปฏิบตังิานได ้

(11) ขอ้มลูเก่ียวกบัภาระทางทหาร  

(12) ความสามารถในการขบัขี่ยานพาหนะ 

(13) รายละเอียดของบคุคลท่ีอา้งถึง และรายละเอียดของผูท้ี่เราสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

 

2.2 ขอ้มลูจากการท าแบบทดสอบขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะของท่าน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทศันะคติ ความถนดั ทกัษะ ภาวะ

ความเป็นผูน้  า ความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ความฉลาดทางอารมณ ์ซึ่งอาจไดม้าจากการสงัเกตและวิเคราะห์

ของเราในระหวา่งที่ทา่นเขา้รว่มกิจกรรมกบัเรา 

 

2.3 ขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัการรายงานหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล เช่น กระทรวงแรงงาน  

 

2.4 ขอ้มลูที่รวบรวมจากทา่น เชน่ ขอ้มลูที่ท่านระบหุรือใหไ้วแ้กเ่รา ขอ้มลูที่ท่านแจง้แกเ่ราในระหวา่งการสมัภาษณง์าน 

ขอ้มลูของท่านจากการท าแบบทดสอบต่าง ๆ ขอ้มลูท่านใหไ้วใ้นการเขา้รว่มกิจกรรมกบัเรา 

 

2.5 ขอ้มลูที่ท่านเลือกจะแบง่ปันและเปิดเผยผา่นระบบ แอปพลิเคชนั เครื่องมือ แบบสอบถาม และบรกิารตา่ง ๆ ของเรา 
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2.6 เอกสารท่ีสามารถใชเ้พื่อระบตุวัตนของท่าน เช่น ส าเนาเอกสารท่ีหน่วยงานขอรฐัออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

ใบอนญุาตขบัรถ หนงัสือเดินทาง และส าเนาเอกสารที่หน่วยงานของรฐัหรือเอกชนออกให ้เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น 

ประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร ใบแสดงผลการเรยีน   

 

2.7 ขอ้มลูอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการสรรหาและคดัเลือกพนกังานหรือนกัศกึษาฝึกงาน การปฏิบตัิตามสญัญาการฝึกงาน การ

ดแูลสิทธิประโยชนส์วสัดิการ การวิเคราะหแ์ละการบรหิารงานของเราและการปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ  

 

2.8 ส าหรบัผูฝึ้กงาน มกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูเพิม่เติม เช่น 

(1) ขอ้มลูเก่ียวกบับิดามารดาหรือผูป้กครอง เช่น ชื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัทห์รือหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

(2) บญัชีธนาคารเพื่อใชใ้นการจา่ยคา่เบีย้เลีย้งฝึกงาน 

(3) ลกัษณะของผูฝึ้กงานและขอ้มลูจากการฝึกงาน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทศันคติ ความถนดั ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้  า 

ความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ความฉลาดทางอารมณ ์ความมวีินยั หรือลกัษณะอื่น ๆ รวมถงึ การบนัทึกเวลา

เขา้ออกงาน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน เพื่อประเมินผลการฝึกงาน 

(4) ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น รายละเอียดของผูแ้นะน า  

 

2.9 กรณีที่ท่านไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นพนกังาน เราจะมีการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลเพิ่มตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายความเป็น

ส่วนตวัส าหรบัพนกังาน 

 

3. ข้อมูลสว่นบคุคลชนิดพิเศษ 

3.1 เราอาจมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพเิศษของทา่นเพื่อใชง้านตาม

วตัถปุระสงคท์ี่เราแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้ 

3.2 เราอาจตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพเิศษของทา่น ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) ขอ้มลูสขุภาพ เช่น น า้หนกั ส่วนสงู โรคประจ าตวั ตาบอดสี ผลการตรวจรา่งกาย ขอ้มลูการแพอ้าหาร ขอ้มลูการแพย้า 

หมู่โลหิต ใบรบัรองแพทย ์ประวตักิารรกัษาพยาบาล เพื่อการคุม้ครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการท างาน 

รวมถงึการปฏิบตัติามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(2) ขอ้มลูชีวภาพ (biometric data) เช่น ขอ้มลูจ าลองลายนิว้มือ ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้ เพื่อใชใ้นการระบแุละยืนยนั

ตวัตนของท่าน การป้องกนัอาชญากรรม และการรกัษาประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของ เราหรือของบคุคลอื่น 

(3) ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบตังิานและรกัษาประโยชนโ์ดยชอบดว้ย

กฎหมายของ เรา หรือของบคุคลอื่น  
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(4) ความเชื่อในลทัธิศาสนา ปรชัญา เชือ้ชาติ สญัชาติ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ 

เพื่อประกอบการจดัใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวก กจิกรรม และสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน รวมถึงเพื่อใชใ้นการบรหิาร

จดัการดา้นการดแูลพนกังานอยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

(5) ขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษอืน่ ๆ ตามวตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชวีิต 

รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคลในกรณีที่ท่านไม่สามารถใหค้วามยินยอมได ้เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ยความ

ยินยอมโดยชดัแจง้ของท่าน เพื่อใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงาน การ

ประกนัสงัคม และสวสัดกิารของพนกังาน 

 

3.3 ในกรณีที่จ  าเป็น เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพเิศษของทา่นโดยไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือ

เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นตามที่กฎหมายก าหนดไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้เราจะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการจดัใหม้ีมาตรการ

รกัษาความปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพเิศษของทา่น 

3.4 ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิอาชญากรรม ซึง่จะเก็บจากการหลกัฐานท่ีท่านน ามาแสดงหรือหรือทา่นยินยอมใหต้รวจสอบจาก

หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยเราจะจดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูดงักลา่วตามที่กฎหมายก าหนด 

 

4. การขอความยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จากการไม่ให้ขอ้มูลส่วนบคุคล  

4.1 ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความ

ยินยอมของท่านที่ใหไ้วก้บัเราไดต้ลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 

หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

4.2 หากทา่นถอนความยินยอมที่ไดใ้หไ้วก้บัเราหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูบางอย่าง อาจส่งผลใหเ้ราไม่สามารถด าเนินการเพื่อ

บรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทัง้หมดตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด ้

4.3 ในกรณีที่เราจ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอื่น ท่านรบัรองว่าทา่นมีอ านาจกระท าการแทนเจา้ของขอ้มลูส่วน

บคุคลในการรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวันีแ้ละในการใหค้วามยินยอมแกเ่ราในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

5.1 เราจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามประเภทขอ้มลูส่วนบคุคลแต่ละ

ประเภท เวน้แตก่ฎหมายจะอนญุาตใหม้ีระยะเวลาการเก็บรกัษาที่นานขึน้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลาการเก็บ

รกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไดช้ดัเจน เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บ

รวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

 

5.2 ระยะเวลาที่เราเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นอาจแตกตา่งกนัไปตามกจิกรรมการประมวลผล ซึ่งท่านสามารถดู

รายละเอียดไดใ้นแต่ละหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง 
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5.3 เราอาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นไวห้ลงัเสรจ็สิน้การพิจารณาความเหมาะสมของทา่นในต าแหน่งนัน้ เพื่อใช้

ในการพิจารณาและติดต่อกบัท่านในกรณีที่มีต  าแหน่งงานอื่นท่ีเราเห็นวา่อาจเหมาะสมกบัท่านในระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อให้

บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการสมคัรเขา้เป็นพนกังาน หรือเขา้ฝึกงาน และหากท่านไม่ตอ้งการใหเ้ราเก็บขอ้มลูไวเ้พื่อ

ประกอบการพิจารณาต าแหน่งงานอื่น ท่านสามารถตดิต่อเราไดต้ามช่องทางที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

5.4 กรณีที่ท่านผ่านการคดัเลือกเขา้ท างานเป็นพนกังาน หรือเขา้ฝึกงาน เราจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านต่อไปใน

ระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการจา้งงานพนกังาน หรือการฝึกงานของทา่น 

5.5 กรณีทีเราใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวจนกว่า

ท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและเราด าเนินการตามค าขอของท่านเสรจ็สิน้แลว้ อย่างไรก็ดีเราจะยงัเก็บขอ้มลูส่วน

บคุคลของทา่นเท่าที่จ  าเป็นส าหรบับนัทึกเป็นประวตัวิ่าทา่นเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อใหเ้ราสามารถตอบสนองต่อค าขอ

ของท่านในอนาคตได ้

5.6 เราจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา

หรือที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

 

6. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลให้บุคคลอืน่  

6.1 เราเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านกบั 

(1) บรษิัทในกลุม่ 

(2) บคุคลและนิติบคุคลอื่นที่ไม่ไดเ้ป็นบรษิัทในกลุ่มของเรา (“บคุคลอื่น”) เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้เช่น ผูใ้หบ้รกิารเก่ียวกบักระบวนการสรรหาและ

คดัเลือกบคุคลากร การจา้งงาน การรกัษาความปลอดภยั การตรวจสอบประวตัิ การทดสอบคณุสมบตัิและความสามารถ 

ระบบสารสนเทศ สถาบนัการเงิน คู่ธุรกิจ ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรฐั และบคุคลอืน่ท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้รา

สามารถด าเนินธุรกิจและใหบ้รกิารแก่ท่าน รวมถึงด าเนินการใด ๆ ตามวตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบคุคลตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

6.2 เราจะก าหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มลูมีมาตรการปกป้องขอ้มลูของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล

ดงักล่าวเทา่ที่จ  าเป็นเท่านัน้ และด าเนินการเพื่อป้องกนัไมใ่หใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิ

ชอบ  

 

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

7.1 เราอาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นไปยงับรษิัทในเครือหรือบคุคลอื่นในตา่งประเทศในกรณีที่จ  าเป็นเพื่อการ

ปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งทา่นเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระท าตามสญัญาระหวา่งเรากบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่นเพื่อประโยชน์

ของท่านหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ 



 
 
 
 
 

บริษัท ทรอยสยาม จ ากดั 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทร (662) 705-7500  

Troy Siam Co., Ltd /  242  Soi Chalongkrung 31, Lad Krabang Industrial Estate, Lamplatiew, Lad Krabang, Bangkok 10520 Thailand Tel. (662) 705-7500 

 

รา่งกาย หรือสขุภาพของทา่นหรอืบคุคลอื่น เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์

สาธารณะที่ส าคญั  

7.2 เราอาจเก็บขอ้มลูของท่านบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรห์รือคลาวดท์ี่ใหบ้ริการโดยบคุคลอื่น และอาจใชโ้ปรแกรมหรือแอป

พลิเคชนัของบคุคลอื่นในรูปแบบของการใหบ้รกิารซอฟทแ์วรส์ าเรจ็รูปและรูปแบบของการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ส าเรจ็รูป

ในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน แตเ่ราจะไม่อนญุาตใหบ้คุคลที่ไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลได ้

และจะก าหนดใหบ้คุคลอื่นเหล่านัน้ตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมั่นคงปลอดภยัที่เหมาะสม  

7.3 ในกรณีที่มีการส่งขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศ เราจะปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคและ

ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อท าใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะไดร้บัการคุม้ครองและท่านสามารถใชสิ้ทธิที่

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไดต้ามกฎหมาย รวมถงึเราจะก าหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มลูมมีาตรการปกป้องขอ้มลูของ

ท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวเท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหบ้คุคล

อื่นใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจโดยมชิอบ  

 

8. มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบคุคล 

8.1 ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นส่ิงส าคญัส าหรบัเราและเราไดน้ ามาตรฐานความปลอดภยัทาง

เทคนิคและการบรหิารที่เหมาะสมมาใชเ้พื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลจากการสญูหาย การเขา้ถึงการใชห้รือการเปิดเผยโดย

ไม่ไดร้บัอนญุาต การใชง้านในทางที่ผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง และการท าลายโดยใชเ้ทคโนโลยีและขัน้ตอนการรกัษา

ความปลอดภยั เช่น การเขา้รหสัและการจ ากดัการเขา้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่าบคุคลที่ไดร้บัอนญุาตเทา่นัน้ท่ีเขา้ถึงขอ้มลูส่วน

บคุคลของทา่นและบคุคลเหล่านีไ้ดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัความส าคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

8.2 เราจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถงึ ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข 

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจหนา้ที่โดยมชิอบ และจะจดัใหม้กีารทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื่อมีความ

จ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัที่เหมาะสม  

 

9. สิทธิเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 

9.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล สรุปดงันี ้

• ถอนความยินยอมที่ท่านไดใ้หไ้วก้บัเราในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น 

• ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอใหเ้ปิดเผยที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

• ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนดไปยงัผูค้วบคมุ

ขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น 

• คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่าน  

• ลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนของทา่นได ้(anonymization) 

• ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 



 
 
 
 
 

บริษัท ทรอยสยาม จ ากดั 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทร (662) 705-7500  

Troy Siam Co., Ltd /  242  Soi Chalongkrung 31, Lad Krabang Industrial Estate, Lamplatiew, Lad Krabang, Bangkok 10520 Thailand Tel. (662) 705-7500 

 

• แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

• รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ในกรณีที่เราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล รวมทัง้ลกูจา้งหรือผู้

รบัจา้งของเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

ทัง้นี ้เราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของท่านโดยเรว็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเราไดร้บัค ารอ้ง

ขอดงักลา่ว และสิทธิตามที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 

 

10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลและเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล  

10.1 ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล: บรษิัท ทรอยสยาม จ ากดั:  

สถานท่ีติดต่อ: 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม. 

10.2 ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบรษิัท ตามรายละเอยีดที่ปรากฏใน เอกสารแนบทา้ย 

นโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

10.3 กรณีที่ทา่นมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โปรดติดต่อ02- 2-7057501,037-204250 ต่อ 7661 

หรือ อีเมล ์tayaes@troycorp.com และ pakkads@troycorp.com   

 

ข้อตกลงและค ารับรองให้ใชห้รือเปิดเผยข้อมูล 

ขา้พเจา้ นาย / นาง/ นางสาว ......................................................................................  

ถือบตัรประชาชนเลขที่ ................................................................................... ขอใหค้วามยินยอมโดยชัดแจง้ต่อ    บรษิัท ทรอย

สยาม จ ากัด ว่า ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทสามารถเก็บ รวมรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้ ทัง้ส่วนที่สามารถระบุ

ตวัตนของขา้พเจา้ และขอ้มลูส่วนละเอียดอ่อน ตาม พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ 2562 อาทิเช่น ขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิการ

ท างาน การศึกษา ขอ้มลูสขุภาพ ลายนิว้มือ หรือ อื่น ๆ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจา้งงานตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน และ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน และตามกระบวนการจา้งงานของบรษิัทได ้ในการใหค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้ขา้พเจา้เขา้ใจ

เป็นอย่างดีว่า ขา้พเจา้มีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับขา้พเจา้ที่บริษัทเก็บรวบรวมไวไ้ดโ้ดยปราศจาก

ค่าใชจ้่ายใด ๆ  ขา้พเจา้เขา้ใจดวี่าหากขา้พเจา้ไดสิ้น้สภาพการเป็นพนกังาน ขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้หมดของขา้พเจา้ที่บรษิัทเก็บรวบรวม

ไวจ้ะถกูลบหรือท าลายเมื่อพน้ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัออกจากงาน 

 

ชื่อ นามสกลุ ผูส้มคัรงาน ................................................................................ 

ลายมือชื่อ ..................................................................................................... 

วนัท่ี..........เดือน..................พ.ศ................................. 

 

 


