
 
 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด  นโยบำยส่วนบคุคลหน้ำที่ 1 ของทั้งหมด 6 

นโยบายส่วนบุคคล 
Privacy Policy 

 
นโยบำยกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของบรษิัท มีข้อควำมดังต่อไปน้ี  
 
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ ‘บริษัท’) ให้ควำมส ำคัญ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ ‘ผู้สมัครงำน’) และบริษัทให้ควำมพยำยำมสุด
ควำมสำมำรถเพ่ือรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงำน 
 
บริษัทปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่ำง เช่น กฎหมำยรักษำข้อมูลส่วนตัว และ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรใช้เครือข่ำยสำรสนเทศ ฯลฯ ตลอดจนก ำหนดและปฏิบัติตำมแนวทำงดูแลจัดกำรข้อมูลส่วน
บุคคลอีกต่ำงหำกด้วย 
 
ค านิยาม 

ภำยในนโยบำยฉบับน้ี 

ก) “บริษัท” หมำยควำมว่ำ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ข) “ผู้ควบคุมข้อมูล” หมำยควำมว่ำ ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งตำมนโยบำยฉบับน้ี ได้แก่ 

1. บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด “บริษัท” 

2. นำยอภิชำติ สำยะสิต “กรรมกำรผู้จัดกำร” 

3. นำงสำววิมลศรี จงอุดมสมบัติ “กรรมกำรบริหำร” 

4. นำงสำววลีรัตน์ อัครศรีสวัสด์ิ “กรรมกำรบรหิำร” 

ค) “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือ
ในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

ง) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดำใดๆ ซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวของบุคคลน้ันได้ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

จ) “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนที่เกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธ์ ควำม
คิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำ หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ 
ควำมพิกำร พันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูลภำพจ ำลองใบหน้ำ ม่ำนตำ หรือลำยน้ิวมือ ข้อมูลสหภำพแรงงำน หรือ 
ข้อมูลอื่นใดซึ่งคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกำศตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกำศ
ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว 

ฉ) “ผู้สมัครงำน” หมำยควำมว่ำ ผู้สมัครงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยฉบับน้ี 

 
  



 
 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด  นโยบำยส่วนบคุคลหน้ำที่ 2 ของทั้งหมด 6 

มาตรา 1 การยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการเก็บ 
 
1) บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนจำกกำรน ำส่งใบสมัครงำนของผู้สมัครงำนทั้งทำง e-mail และทีบ่ริษัท 

 
2) ผู้สมัครงำนอ่ำนเข้ำใจข้อควำมเกี่ยวกับนโยบำยกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ผู้สมัครงำนยิมยอมให้บริษัทเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนได้โดยลงลำยชื่อยินยอมในนโยบำยส่วนบุคคลน้ี หำกผู้สมัครงำนลงลำยชื่อแล้วจะถือว่ำ
ผู้สมัครงำนยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา 2 รายการเก็บข้อมูลสว่นบุคคลและวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล 
 
1) บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จ ำเป็น เพ่ือรับสมัครงำนจำกผู้สมัครงำนและด ำเนินกำรคัดเลือก 

 
2) หำกไม่มีกำรยินยอมของผู้สมัครงำนอย่ำงชัดเจน บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อำจมีอิทธิพลต่อควำมเห็น/ควำม

เชื่อถือที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน , กำรสมัครและถอนจำกสหภำพแรงงำน/พรรคกำรเมือง, 
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง, สุขภำพ, กำรร่วมเพศ, ข้อมูลทำงกรรมพันธ์ุ และประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น 

 
3) รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บจำกผู้สมัครงำนและวัตถุประสงค์กำรเก็บข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
 
รายการบังคับ 

รายการเก็บ วัตถุประสงค์เก็บ*ใช้ ระยะเวลาใช้*เก็บไว ้

ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ ใช ้ในกำรพิส ูจน์ เอกลักษณ์บ ุคคล ด  ำเนิน
กระบวนกำรว่ำจ้ำง รับรองอำยุ และป้องกัน
กำรสมัครอย่ำงไม่ถูกต้อง 

เป็นเวลำ 1 ปี นับจำก
วันที่สมัครงำน 

ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ 
หมำยเลขโทรศัพท์อื่นๆ และที่
อยู่อีเมล 

เปิดช่องทำงกำรสื่อสำร เพ่ือจัดกำรข้อร้องเรียน 
เช่น ปิดประกำศ/ยืนยันควำมคิดเห็นของตน/ 
จัดกำร ควำมไม่พอใจ เป็นต้น 

มีจุดมุ่งหมำยป้องกัน
กำรสมัครอย่ำงไม่
ถูกต้อง 

สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

พิจำรณำควำมเหมำะสมกับกำรท ำงำนของ
ผู้สมัครงำน 

มีจุดมุ่งหมำยป้องกัน
กำรสมัครอย่ำงไม่
ถูกต้อง 

 



 
 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด  นโยบำยส่วนบคุคลหน้ำที่ 3 ของทั้งหมด 6 

รายการเลือก 

รายการเก็บ วัตถุประสงค์เก็บ*ใช้ 
ระยะเวลาใช้*เก็บ
ไว ้

รำยกำรเร ียนร ู ้ภำษำ รำยกำรประกำศน ียบ ัตร 
ประสบกำรณ์ท ำงำน กิจกรรมอำสำ ประสบกำรณ์ใน
ต่ำงประเทศ รำยกำรศึกษำ กิจกรรมนอกหลักสูตร เป็น
ต้น 

พิจำรณำควำมเหมำะสม
กับกำรท ำงำนของ
ผู้สมัครงำน 

มีจุดมุ่งหมำยป้องกัน
กำรสมัครอย่ำงไม่
ถูกต้อง 

 
4) ผู้สมัครงำนสำมำรถปฎิเสธไม่ให้บริษัทเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ แต่หำกปฏิเสธไม่ยินยอมจะมีผลต่อกำรคัดเลือกของ

บริษัท 
 
มาตรา 3 การมอบหมายให้ดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1) บริษัทสำมำรถมอบหมำยให้ผู้ประมวลผลข้อมูลดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนได้ เพื่อจัดให้กำรดูแลที่ดีใน

กำรสมัครงำนและจัดกำรข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์อย่ำงรำบรื่น เป็นต้น 
 
2) เมื่อบริษัทมอบหมำยให้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะควบคุมดูแลในกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำน โดย 

ก ำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลปฏิบัติตำมค ำสั่งเก่ียวกับกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคล รักษำควำมลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้สมัครงำน เป็นต้น 
 

3) ผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนตัว และมีหน้ำท่ี ดังน้ี 
 

ผู้รับมอบหมายให้
ดูแลจัดการ 

หน้าที่ในการดูแลจัดการ 

ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล 

ควบคุม ดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้สมัครงำนและด ำเนินกระบวนกำรว่ำจ้ำง 
ตลอดจนกำรจัดส่งจดหมำยอิเล็คโทรนิค (อีเมล์) 

ศรีวรำ เรียบร้อย 
(ผู้จัดกำรฝ่ำย
ส ำนักงำน) 

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำน จัดท ำรำยงำนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและ
ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้กับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เพื่อด ำเนินกระบวนกำร
ว่ำจ้ำงต่อไป 

 
  



 
 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด  นโยบำยส่วนบคุคลหน้ำที่ 4 ของทั้งหมด 6 

มาตรา 4 ระยะเวลาการเก็บ/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขั้นตอนการท าลาย และวิธีการท าลาย 
 
1) บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนไว้เป็นเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่สมัครงำน บริษัทใช้ข้อมูลโดยมีจุดมุ่งหมำย คือ 

เพื่อด ำเนินกำรคัดเลือกและป้องกันกำรสมัครงำนอย่ำงไม่ถูกต้อง เป็นต้น ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนที่ถูก
บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่สำมำรถพิมพ์ออกมำเป็นเอกสำรได้ หำกไม่เป็นเจ้ำหน้ำที่และผู้รับผิดชอบดูแลจัดกำร 
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำต 
 

2) เมื่อผู้สมัครงำนขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน บริษัทจะจัดกำรให้เสร็จโดยไม่ล่ำช้ำ ส ำหรับข้อมูลที่ ถูกลบนั้น จะถูกลบ
จำกคอมพิวเตอร์โดยสิ้นเชิงด้วยวิธีที่ไม่สำมำรถเรียกดูหรือคืนกลับสภำพเดิมได้ ซึ่งกลำยเป็น สภำพที่ไม่สำมำรถใชห้รือ
เปิดดูได้อีกต่อไป 
 

3) เมื่อมีควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือวัตถุประสงค์กำรรับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะ
ท ำลำยข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์ตำมข้ันตอนกำรท ำลำยข้อมูลของบริษัท หำกมีเอกสำรที่พิมพ์ออกมำ จะท ำลำยด้วยเครื่อง
ท ำลำยเอกสำร ซึ่งจะท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนโดยไม่ล่ำช้ำ 
 

4) แม้ว่ำมีควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวมหรือวัตถุประสงค์กำรรับข้อมูลส่วนบุคคลก็ตำม หำกมีควำม
จ ำเป็นต้องเก็บรักษำตำมระเบียบของกฎหมำย เช่น กฎหมำยรักษำข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมำยพำณิชย์ และกฎหมำยภำษี
แห่งชำติ เป็นต้น สำมำรถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ 

 
มาตรา 5 การปฎิบัติการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานจัดการข้อร้องเรียนที่เก่ียวขอ้ง 
 
บริษัทได้มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลและจัดกำรข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้สมัครงำนและจัดกำรควำมไม่พอใจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจำกนี้ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลจัดกำรข้อมูล
ส่วนบุคคลและเจ้ำหน้ำท่ีดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจัดกำรควำมไม่พอใจและตอบต่อค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สมัครงำนอย่ำงรวดเร็ว 

 
ผู้รับผิดชอบดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล 
• ชื่อ : บัณณรัช ปัณณรำช 
• ต ำแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
• หมำยเลขติดต่อ : 02-679-5400 (จันทร์ – ศุกร์ : เวลำ 09.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) 

เจ้ำหน้ำท่ีดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล 
• ชื่อ : ศรีวรำ เรียบร้อย 
• ต ำแหน่ง : ผู้จัดกำรฝ่ำยส ำนักงำน 
• หมำยเลขติดต่อ : 086-335-7973 (จันทร์ – ศุกร์ : เวลำ 09.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) 
• อีมเมล์ : srivara@bakertilly.co.th 
• โทรสำร : 02-679-5500 

  



 
 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด  นโยบำยส่วนบคุคลหน้ำที่ 5 ของทั้งหมด 6 

มาตรา 6 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษัทใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในกำรบันทึกและค้นหำข้อมูลของผู้สมัครงำน ซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ก ำหนดให้
มีรหัสเข้ำถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนอีกด้วย  
 
มาตรา 7 การเปิดดูและแก้ไขข้อมูลสว่นบุคคล เป็นต้น 
 
1) ผู้สมัครงำนสำมำรถขอดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนได้ โดยติดต่อผู้รับผิดชอบหรือเจ้ำหน้ำท่ีดูแลข้อมูลส่วน

บุคคลที่กล่ำวข้ำงต้น ทำงโทรศัพท์ เอกสำรหรืออีเมล์ (e-mail) โดยบริษัทจะจัดกำรให้โดยไม่ล่ำช้ำ จนกว่ำจะสิ้นสุดกำร
ว่ำจ้ำง 
 

2) กรณีที่ผู้สมัครงำนเรียกร้องให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิด บริษัทจะไม่เสนอหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุด
กำรแก้ไขเรียบร้อย นอกจำกน้ี กรณีที่จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดไปเรียบร้อยแล้ว จะจัดกำรให้มีกำรแก้ไข โดยแจ้งผลกำร
แก้ไขให้บุคคลที่ 3 ทรำบโดยไม่ล่ำช้ำ 
 

3) กรณีดังต่อไปน้ี อำจมีกำรข้อจ ำกัดในกำรเปิดดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
1. กรณีที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่ 3 อย่ำงเห็นได้ชัด 
2. กรณีที่อำจเกิดข้อกีดขวำงในกำรท ำงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่ำงเห็นได้ชัด 
3. กรณีฝ่ำฝืนกฎหมำย เป็นต้น 

 
มาตรา 8 การเพิกถอนความยินยอมการเก็บใช้ข้อมูลสว่นบุคคล 
 
1) ผู้สมัครงำนสำมำรถบอกเลิกข้อควำมที่ได้ยินยอมให้เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกำรกรอกใบสมัครงำน เพื่อบอกเลิก

ควำมยินยอม ผู้สมัครงำนต้องติดต่อผู้รับผิดชอบหรือเจ้ำหน้ำท่ีดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลทำงโทรศัพท์ เอกสำร หรือ
อีเมล์ (e-mail) โดยบริษัทจะท ำลำยข้อมูลส่วนตัวของผู ้สมัครงำนให้โดยไม่ล่ำช้ำ แต่ก่อนที่จะสิ ้นสุดกำรด ำเนิน
กระบวนกำรว่ำจ้ำง บริษัทจะไม่สำมำรถท ำลำยใบสมัครงำนได้ 
 

2) บริษัทจะจัดกำรส่วนที่มีควำมจ ำเป็น เพื่อจะให้มีควำมสะดวกกับวิธีกำรบอกเลิกควำมยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
มำกกว่ำวิธีกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 

มาตรา 9 มาตรการทางการปฏิบัติงานเพือ่รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1) บริษัทวำงแผนกำรควบคุมภำยในและด ำเนินกำรฝึกอบรม เพ่ือจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงมีควำมปลอดภัย 

 
2) ในกำรดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำน บริษัทวำงมำตรกำรเพื่อให้มีควำมปลอดภัย ไม่ให้มีกำรสูญ เสีย กำร

ขโมย กำรรั่วไหล หรือมีกำรเสียหำยต่อข้อมูลส่วนบุคคล 
 



 
 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด  นโยบำยส่วนบคุคลหน้ำที่ 6 ของทั้งหมด 6 

3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนได้รับกำรดูแล โดยใช้เครือข่ำยภำยใน ซึ่งเครือข่ำยภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือบุกรุก
ได้ นอกจำกนี้ ส ำหรับข้อมูลที่ส ำคัญจะได้รับกำรคุ้มครองจำกเทคนิคกำรรักษำควำมปลอดภัยต่ำงหำก โดยก ำหนดใหม้ี
รหัสกำรเข้ำถึงข้อมูล 
 

4) เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกจำกภำยนอก เช่น แฮกกิ้ง เป็นต้น บริษัทให้ควำมพยำยำมในกำรรักษำควำมปลอดภัยของเน็ตเวิร์ค
ภำยในอย่ำงสุดควำมสำมำรถ โดยใช้ไฟร์วอลล์และระบบตรวจจับกำรบุกรุก ในแต่ละเซิฟเวอร์ นอกจำกนี้ ติดตั้งระบบ
ควบคุมกำรเข้ำ-ออก เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย 
 

5) เพื่อป้องกันกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือสำรสนเทศที่ผู้ดูแลและเจ้ำหน้ำที่ที่จัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในกำร
จัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดให้มีกำรตรวจสอบและจัดกำรกับกำรบุกรุกของโปรแกรมที่มุ่งประสงค์ร้ำย เช่น 
คอมพิวเตอร์ไวรัส และ สปำยแวร์ เป็นต้น 
  

6) บริษัทจ ำกัดจ ำนวนผู้มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนให้น้อยที่สุด และจัดเตรียมกระบวนกำรภำยในที่
จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือควบคุมในกำรเข้ำถึงและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล  
 

7) ผู้ที่ดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลส่งและรับมอบงำนภำยใต้สถำนภำพที่มีกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด และ
ก ำหนดให้มีควำมรับผิดชอบต่อคดีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงชัดเจน ไม่ว่ำท ำงำนอยู่หรือหลังออกจำกงำนก็ตำม 
 

8) ผู้สมัครงำนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน โดยตนต้องตรวจสอบและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งไปให้บริษัท หำกใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของคนอื่นโดยไม่มีอ ำนำจ หรือละเมิดสิทธ์ของคนอื่นในกำรใช้อินเตอร์เน็ต อำจมีกำรลงโทษของบริษัท หรือ
อำจต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยแพ่งและอำญำ 
 

9) บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเก่ียวกับปัญหำท่ีมีกำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขประจ ำตัวบัตรประชำขน เป็น
ต้น ซึ่งเกิดข้ึนจำกควำมประมำทของผู้สมัครงำนเอง หรือปัญหำทำงอินเตอร์เน็ต เพรำะฉะน้ัน เพ่ือรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้สมัครงำนแต่ละท่ำนต้องดูแลข้อมูลของตนตำมควำมเหมำะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย แต่หำกมีกำร
สูญเสีย กำรรั่วไหล กำรปลอมแปลง และกำรเสียหำยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำน ซึ่งเกิดขึ้นจำกควำมผิดของ
เจ้ำหน้ำท่ีภำยในของบริษัท หรืออุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนทำงเทคนิค บริษัทจะแจ้งเรื่องน้ีให้ผู้สมัครงำนทรำบโดยทันที 

 
แนวทำงดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเน้ือหำตำมกฎหมำย ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำม
เป็นส่วนตัว ทำงบริษัทอำจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำโดยจะประกำศบนเว็บไซต์พร้อมระบุ
วันที่แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่ำสุดโดยถือว่ำท่ำนยอมรับนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงน้ันแล้ว ทำงบริษัทจะไม่แจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้ท่ำน
ทรำบเป็นรำยบุคคล 
 
วันที่แก้ไขล่ำสุด 31 มีนำคม 2564 
 
ผู้สมัครได้อ่ำนนโยบำยส่วนบุคคลน้ีและยอมรับจึงลงนำมในหนังสือน้ีก่อนกรอกใบสมัครงำน 
 
.................................................................... 
(..................................................................) ผู้สมัคร 
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APPLICATION FOR TRAINEE - External Auditor 

 
B A K E R  T I L L Y  A U D I T  A N D  A D V I S O R Y  S E R V I C E S  ( T H A I L A N D )  L T D .  

 

This application must be filled out completely, in English, in your own handwriting. 

 

1. PERSONAL DATA 

First   Last  
Name       (English)                          (Thai)                 Name        (English)                           (Thai) 

Present   Permanent  

Address 
  

Address 
 

     

Mobile Phone     Home Phone    

Email address   Nick Name  

Facebook   IG  

Date of Birth    Age   Nickname:    

Height   Cm.  Weight  Kg. 

         

Gender :  Female  Male     

     

Do you have a family’s business?  No  Yes 

If yes :- Company’s name :     Type of business  :    

 Who is looking after this business?    

        

Residence :  Live with parents  Live with friend  Rent  

        

  Live with relative  Own house  Other  

 

2. EDUCATION - QUALIFICATION – COURSES 

 

  Attended Graduated    

Level Name of Institute Fr To Yes No Degree Major G.P.A. 

  mm/yy mm/yy    Subject  

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

Photo 
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Please summary accounting subjects, which you have already passed.  

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

 

Please sequence your capability in accounting subjects from 1 to 5 (1=excellence, 2=very good, 3=good, 4=fair, 5=poor)  

 1 2 3 4 5 

Assets      

Liabilities      

Equity      

Costing      

Consolidation      

Tax accounting      

Auditing      

Accounting Information System      

Internal Audit      

Others (if any)      

 

Computer Skill 

Microsoft Office 

Excel  Good  Fair  Poor 
        

Word  Good  Fair  Poor 
        

PowerPoint  Good  Fair  Poor 
        

List other special skills for other program or qualifications  

 

 

3. LANGUAGES (List Foreign Languages Only) 

Foreign 

Languages 

Understanding 

 

Speaking Reading Writing 

 Good Fair Poor 

 

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor 

 
            

 
            

 
            

 

How did you know Baker Tilly Audit and Advisory Services (Thailand) Limited?    

 

 

 

Why did you decide to apply to Baker Tilly Audit and Advisory Services (Thailand) Limited?  

 

 

 

Period of Internships :  from  to  

 

Can you work in upcountry?  No  Yes 

 

Please attach copies of all tertiary academic transcripts. Copies of Identification card and House registration are 

not required. 

 

I confirm that the above information is true and correct.                                

 

 

(  __________________________  ) 

Signature 

Date               /               /______ 


