นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผูส้ มัครงาน
ของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำน มีข้อควำมดังต่อไปนี้
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ ‘บริษัท’) ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบใน
กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิดเผย ตลอดจนกำรดำเนินกำรอื่นใดกับข้อมูลที่ท่ำนได้ให้ไว้แก่บริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษำในที่
ปลอดภัยและเป็นควำมลับตำมที่ได้กำหนดไว้ในนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบำย”)
คานิยาม
ภำยในนโยบำยฉบับนี้
ก) “บริษัท” หมำยควำมว่ำ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ข) “ผู้ควบคุมข้อมูล ” หมำยควำมว่ำ ผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตำม
นโยบำยฉบับนี้ คือ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท”
ค) “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั่งหรือในนำมของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ง) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำใดๆ ซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
จ) “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนที่เกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธ์ ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำ หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร พันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภำพ ข้อมูลภำพจำลองใบหน้ำ ม่ำนตำ หรือลำยนิ้วมือ ข้อมูลสหภำพแรงงำน หรือ ข้อมูลอื่นใดซึ่งคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ประกำศตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกำศให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว
ฉ) “ผู้สมัครงาน” หมำยควำมว่ำ ผู้สมัครงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยฉบับนี้
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินกำรด้วยวิธีอื่นใด (“ประมวลผล”) ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ไว้สำหรับกำรสมัครงำนนี้ ไม่ว่ำ
จะเป็นข้อมูลจำกใบสมัครงำน หรือจำกรูปแบบอื่นที่ท่ำนได้ให้ไว้ ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนกำรสมัครงำน เช่น กำรสัมภำษณ์ หรือทำงโทรศัพท์
เป็นต้น
รายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล
1) บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อรับสมัครงำนจำกผู้สมัครงำนและดำเนินกำรคัดเลือก
2) หำกไม่มีกำรยินยอมของผู้ สมัครงำนอย่ำงชัดเจน บริษัท จะไม่เก็บข้อมูล ส่วนบุคคลที่อำจมีอิทธิพลต่อ ควำมเห็น/ควำมเชื่อถือที่มีควำม
เป็นไปได้ที่จะละเมิดสิทธิมนุษ ยชนขั้นพื้นฐำน, กำรสมัครและถอนจำกสหภำพแรงงำน/พรรคกำรเมือง, ควำมคิดเห็นทำงกำรเมื อง,
สุขภำพ, กำรร่วมเพศ, ข้อมูลทำงกรรมพันธุ์ และประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครหน้ำที่ 1 ของทัง้ หมด 3

3) รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจำกผู้สมัครงำนและวัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวม/ใช้ข้อมูล มีดังต่อไปนี้

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์เก็บรวบรวม/ใช้

ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง เช่น ชื่อนำมสกุล อำยุ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

ใช้ ใ นกำรพิ ส ู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ บ ุ ค คล ด ำเนิ น
กระบวนกำรว่ำจ้ำง รับรองอำยุ และป้องกันกำร
สมัครอย่ำงไม่ถูกต้อง

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ หมำยเลขโทรศัพท์อื่นๆ
และที่อยู่อีเมล เป็นต้น

เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อสื่อสำร

ข้อมูลประวัติการศึกษาและประวัติการทางาน เช่น ประกำศนียบัตรจำก
มหำวิทยำลัย ประวัติกำรเรียน เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสำเร็จกำรศึกษำ
กำรทดสอบทำงวิชำกำรหรือภำษำ ข้อมูลประวัติกำรทำงำน ประวัติกำร
ฝึกงำน เป็นต้น

พิจำรณำควำมเหมำะสมกับกำรทำงำนของ
ผู้สมัครงำนต่อตำแหน่งหน้ำที่

ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อกำรพิจำรณำผู้สมัครตำมที่ระบุในใบสมัคร

พิจำรณำควำมเหมำะสมกับกำรทำงำนของ
ผู้สมัครงำน

4) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังระบุไว้ข้ำงต้นจำเป็นต่อกำรพิจำรณำเพื่อเลือกรับพนักงำน และดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหำพนักงำน
ว่ำจ้ำงพนักงำนทั้งสิ้น ซึ่งหำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ จำเป็นต่อกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรรับสมัครพนักงำนตำมที่ระบุข้ำงต้น
บริษัทจะไม่สำมำรถดำเนินกำรพิจำรณำ รับสมัครงำน และดำเนินกำรอื่นใดตำมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องได้
5) ผู้สมัครรบรองว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัทนั้น ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นข้อมูลล่ำสุดตำมที่บริษัทร้องขอ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครต่อผู้อื่น
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
1) กรณีถ้ำบริษัทรับผู้สมัครเป็นพนักงำนของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนไว้ตลอดระยะเวลำกำรว่ำจ้ำงงำน แต่ถ้ำ
ผู้สมัครไม่ได้รับคัดเลือก บริษัทจะทำลำยเอกสำรของผู้สมัครภำยใน 1 เดือนนับจำกวันทีป่ ระกำศผล ทั้งที่เป็นกระดำษและที่เป็นข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์
2) ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงำนที่ถูก บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่สำมำรถพิมพ์ออกมำเป็นเอกสำรได้ หำกไม่เป็นเจ้ำหน้ำที่
และผู้รับผิดชอบดูแลจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำต
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครหน้ำที่ 2 ของทัง้ หมด 3

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครมีสิทธิในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1) สิทธิกำรถอนควำมยินยอม ท่ำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลำ
2) สิทธิกำรขอให้ลบ หรือทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ ท่ำนมีสิทธิขอลบหรือทำลำยหำกท่ำนเชื่อ
ว่ำข้อมูลนั้นหมดควำมจำเป็นหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอมหรือใช้สิทธิคัดค้ำนตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้น
3) สิทธิขอเข้ำถึง และขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัทและขอให้
บริษัททำสำเนำข้อมูลดังกล่ำวให้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่ำได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมำได้อย่ำงไร
4) สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
5) สิทธิขอถ่ำยโอนข้อมูล ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้
งำนโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น
6) สิทธิขอคัดค้ำน ท่ำนมีสิทธิขอคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองในเวลำใดก็ได้
7) สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วครำวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่ำงตรวจสอบ
ตำมคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลหรือขอคัดค้ำนของท่ำนหรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่ำวหมดควำมจำเป็นและต้องลบหรือทำลำยตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องแต่ท่ำนขอให้บริษัทระงับกำรใช้แทน
8) สิทธิร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อเรา
หำกท่ำนประสงค์จะสอบถำมเกี่ยวกับนโยบำยและวิธีปฏิบัติของบริษัทต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้
บริษัทจัดกำร ท่ำนสำมำรถส่งคำถำมหรือคำขอมำที่ E-mail : srivara@bakertilly.co.th
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริษัทอำจทบทวนและปรับปรุงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับ นี้ได้เป็นครั้งครำวไป เช่น เพื่อให้มีควำมสอดคล้องเมื่อมีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมำย รวมถึงกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อ
มีกำรปรับปรุงนโยบำยฉบับนี้ บริษัทจะทำกำรปรับปรุงใน website ที่เผยแพร่ต่อไป
วันที่แก้ไขล่ำสุด 17 มิถุนำยน 2565
ผู้สมัครงำนอ่ำนเข้ำใจข้อควำมเกี่ยวกับนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครนี้แล้ว ผู้สมัครงำนยิมยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สมัครงำนได้ จึงลงลำยชื่อยินยอมไว้ในนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครนี้

....................................................................
(..................................................................) ผู้สมัคร
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครหน้ำที่ 3 ของทัง้ หมด 3

Photo

APPLICATION FOR TRAINEE - External Auditor
BAKER TILLY AUDIT AND ADVISORY SERVICES (THAILAND) LTD.
This application must be filled out completely, in English, in your own handwriting.
1.

PERSONAL DATA

First
Name

(English)

Last
Name

(Thai)

(English)

Present
Address

Permanent
Address

Mobile Phone

Home Phone

Email address

Nick Name

Facebook

IG
Age

Date of Birth
Height
Gender :

Cm.

Nickname:
Weight

Female

Kg.

Male

Do you have a family’s business?
If yes :-

(Thai)

No

Yes

Company’s name :

Type of business :

Who is looking after this business?
Residence :

2.

Live with parents

Live with friend

Rent

Live with relative

Own house

Other

EDUCATION - QUALIFICATION – COURSES

Level

Name of Institute

Attended
Fr
To
mm/yy mm/yy

Application for external auditor-trainee_revised on Mar2021

Graduated
Yes
No

Degree

Major
Subject

G.P.A.

1|P a g e

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
Understanding
Speaking
Languages
Good Fair
Poor Good Fair
Poor

Reading
Good

Fair

Writing
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 :

Can you work in upcountry?

from

to

No

Yes

Please attach copies of all tertiary academic transcripts. Copies of Identification card and House registration are
not required.
( __________________________ )
Signature
I confirm that the above information is true and correct.
Date
/
/______
Application for external auditor-trainee_revised on Mar2021
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