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   หนงัสอืแจง้ขอ้มลูการสรรหาบคุลากร 

หนังสอืแจง้น้ีอธบิายวธิกีารทีค่ารก์ลิลใ์ชข้อ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูส้มัครงาน เราขอเรยีกขอ้มลูน้ีวา่ 
“ขอ้มลูการสรรหาบคุลากร” คณุอาจมสีทิธิต์ามกฎหมายบางประการในสว่นของขอ้มลูการสรรหาบคุลากร 
หนังสอืแจง้น้ีจะสรุปสทิธิด์ังกลา่วไวเ้ชน่กัน 
 
หนังสอืแจง้น้ีมผีลตอ่ใบสมัครทีส่ง่ทางเว็บไซตห์างานของคารก์ลิล ์รวมถงึทีส่ง่ผา่นระบบของบคุคลทีส่าม 
บคุคลทีส่ามอืน่ๆ เชน่ บรษัิทจัดหางาน ป้ายประกาศรับสมัครงาน และวธิอีืน่ๆ เชน่ ไปรษณียห์รอือเีมล  
 
หากคณุเป็นผูพ้ านักในแคลฟิอรเ์นีย 
โปรดคลกิทีน่ี่เพือ่ตรวจสอบประกาศขอ้มลูการรับสมคัรงานในแคลฟิอรเ์นียทีเ่กีย่วขอ้งกับคณุ 
 
 
1. ขอ้มลูการสรรหาบคุลากรใดบา้งทีค่ารก์ลิลม์กีารเก็บรวบรวมไว ้

โดยทั่วไปแลว้ 
คารก์ลิลจ์ะรวบรวมเฉพาะขอ้มลูการสรรหาบคุลากรในกระบวนการสรรหาบคุคลกรทีจ่ าเป็นตอ่การประเมนิคณุ
ส าหรับต าแหน่งทีค่ณุสมัครเทา่นัน้  ซึง่ไดแ้กป่ระเภทตา่งๆ ดังตอ่ไปน้ี: 
 

• ขอ้มลูใบสมคัร: 
ขอ้มลูน้ีจะบอกวา่คณุคอืใครและชว่ยสรา้งภาพรวมดา้นความสามารถและความเหมาะสมของคณุกบั
ต าแหน่งปัจจุบัน ขอ้มลูประเภทน้ีอาจรวมถงึชือ่ของคณุ ขอ้มลูการตดิตอ่ บรษัิทปัจจุบัน 
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นประวตัสิว่นตวัของคณุ (เชน่ คณุสมบตัคิวามเชีย่วชาญ ประวัตกิารจา้งงานทีผ่า่นมา 
ตลอดจนความสนใจและประสบการณ์สว่นบคุคล) ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นบญัชโีซเชยีลมเีดยีของคณุ 
เวบ็ไซตห์รอืบญัชสีว่นบคุคล (เชน่ LinkedIn หรอื Twitter) 
ขอ้มลูเกีย่วกับประเภทการท างานและโครงการทีค่ณุมสีว่นเกีย่วขอ้ง และขอ้มลูอืน่ๆ 
ทีค่ณุอาจตอ้งการบอกเราโดยใสเ่ป็นสว่นหนึง่ในใบสมัครของคณุ 

 
• ขอ้มลูกระบวนการสรรหาบคุลากร: ขอ้มลูน้ีจะถกูรวบรวมเป็นผลลัพธข์องกระบวนการสรรหาบคุลากร 

เชน่ ประสทิธภิาพของคณุทีศ่นูยก์ารประเมนิหรอืการสมัภาษณ์ และขอ้มลูจากแหลง่อา้งองิของคณุ 
 

• ขอ้มลูโอกาสในอนาคต: 
ขอ้มลูน้ีจะถกูรวบรวมไวเ้พือ่การตดิตอ่ส าหรับโอกาสการท างานในอนาคตทีค่ารก์ลิล ์เชน่ ชือ่ของคณุ 
อเีมล ทีอ่ยู ่ความช านาญ และบทบาททีค่ณุสนใจ 

 
• ขอ้มลูเว็บไซตง์าน: ขอ้มลูน้ีจะเกีย่วขอ้งกับการใชง้านเวบ็ไซตห์างานของคารก์ลิล ์เชน่ ทีอ่ยู ่IP 

ของคณุ ขอ้มลูน้ีอาจรวบรวมโดยใชค้กุกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึ 
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทีค่ารก์ลิลใ์ชง้านคกุกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึ 
โปรดดนูโยบายความเป็นสว่นตัวดา้นขอ้มลูออนไลนข์องคารก์ลิล ์

 
• เราจะขอขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับค าพพิากษาทางอาญาหรอืขอ้มลูการใชย้าเมือ่ไดรั้บอนุญาตตามก

ฏหมายขอ้บังคับเทา่นัน้ 
 
คารก์ลิลไ์ดรั้บขอ้มลูการสรรหาบคุลากร (ก) จากคณุโดยตรง (เชน่ 
คณุมอบขอ้มลูของคณุในใบสมัครหรอืระหวา่งกระบวนการสรรหาบคุลากร) หรอื (ข) จากบคุคลทีส่าม (เชน่ 
จากบรษัิทจดัหางาน) คารก์ลิลจ์ะเป็นผูก้ าหนดวา่ขอ้มลูทีข่อเป็นขอ้มลูบังคับหรอืขอ้มลูเสรมิ 
หากคณุไมส่ามารถใหข้อ้มลูบังคับในบางกรณี 
อาจหมายถงึคารก์ลิลไ์มส่ามารถด าเนนิการกบัการสมัครของคณุได ้   
 
 
2. คารก์ลิลจ์ะท าอะไรบา้งกบัขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุ 

จุดประสงคห์ลกัทีค่ารก์ลิลใ์ชง้านขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุไดแ้ก:่  
 

https://www.cargill.com/doc/1432222202265/california-recruitment-information-notice.pdf
http://www.cargill.com/privacy
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• การสนบัสนุนและด าเนนิการกบัการสมคัรของคณุ เชน่ 
คารก์ลิลส์ามารถประเมนิความสามารถของคณุเพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการของงาน 
เพือ่คัดเลอืกใบสมคัรและตรวจสอบขอ้มลูอา้งองิ 
ตลอดจนเพือ่ตรวจสอบคณุสมบัตคิวามเชีย่วชาญทีผู่ส้มัครใหไ้ว ้
 

• การปรบัปรงุกระบวนการสมคัรงานของคารก์ลิล ์เชน่ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เว็บไซตห์างานสามารถใชง้านไดง่้าย มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน ์
 

• การจดัการการรกัษาความปลอดภยั เชน่ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารรักษาความปลอดภัยดา้นสถานที ่
ทรัพยส์นิ ขอ้มลู พนักงาน และขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ ของคารก์ลิล ์
 

• การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั เชน่ 
การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสขุภาพและความปลอดภัย และสทิธทิางกฎหมายหรอืทางการเงนิอืน่ๆ 
หรอืเกีย่วกับการฟ้องรอ้ง การสบืสวนหรอืการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการจัดการโอกาสตา่งๆ 
อยา่งเทา่เทยีม 

 
คารก์ลิลอ์าจขอใหค้ณุท าการตรวจสอบการใชส้ารเสพยต์ดิและแอลกอฮอลก์อ่นการจา้งงานเบือ้งตน้ตามทีก่
ฎหมายบังคับใช ้
 
คารก์ลิลจ์ะด าเนนิการกับขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุในสว่นทีก่ฎหมายอนุญาต โดยทัว่ไปแลว้ 
คารก์ลิลจ์ะด าเนนิการกับขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุเพือ่ชว่ยในการตัดสนิใจวา่จะด าเนนิการจา้งงานหรื
อท าสญัญาจา้งงานกับคณุหรอืไม ่ในกรณีอืน่ๆ 
คารก์ลิลจ์ะด าเนนิการกับขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุเน่ืองจากคณุยนิยอมใหค้ารก์ลิลก์ระท าดังกลา่ว 
ในกรณีดังกลา่ว คณุสามารถถอนความยนิยอมดังกลา่วไดท้กุกรณี  
 
คารก์ลิลย์ังอาจด าเนนิการกบัขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุเพือ่ปรับใชก้ับขอ้ผกูมัดทางกฎหมาย 
หรอืเน่ืองดว้ยเป็นผลประโยชนท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของคารก์ลิล ์(เชน่ 
เมือ่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจในรายละเอยีดทีเ่พยีงพอเกีย่วกับผูส้มคัร 
เพือ่ใหค้ารก์ลิลส์ามารถด าเนนิขัน้ตอนการสรรหาบคุลากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ) 
 
คารก์ลิลอ์าจด าเนนิการกับขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิ
หรอืขอ้มลูสขุภาพทางกายภาพหรอืสขุภาพจติ 
โดยทีก่ารด าเนนิการดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่และ/หรอืการด าเนนิการทีใ่ชเ้พือ่ระบหุรอืควบคุ
มการเกดิหรอืการขาดความเทา่เทยีมของโอกาสหรอืการปฏบิัต ิ
 
3. หลกัเกณฑค์วามเป็นสว่นตวัขอ้มลูของคารก์ลิล ์

คารก์ลิลอ์าจตรวจสอบขอ้มลูการสรรหาบคุลากรทีค่ณุใหแ้ละ/หรอืรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุจากแ
หลง่ขอ้มลูของบคุคลทีส่ามเพือ่ชว่ยในการ “ตรวจสอบกอ่นการจา้งงาน” หากสิง่น้ีเกดิขึน้: 
 

• คณุจะไดรั้บแจง้ลว่งหนา้วา่ขอ้มลูการรับสมัครของคณุสว่นใดจะไดรั้บการยนืยัน 
ซึง่รวมถงึค าอธบิายวา่จะด าเนนิการตรวจสอบกอ่นการจา้งงานอยา่งไร และ 

• ขอ้มลูเกีย่วกับการลงโทษทางอาญา (หากมกีารรวบรวม) 
หรอืขอ้มลูทางการแพทยจ์ะถกูรวบรวมตามกฎหมายทีบ่งัคับใชเ้ทา่นัน้ 

 
คารก์ลิลย์ังอาจแบง่ปันขอ้มลูการสรรหาบคุลากรทีค่ณุใหไ้ว ้
และ/หรอืรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุจากผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอกทีค่ารก์ลิลท์ างานดว้ยเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิการของคารก์ลิลใ์นทกุขัน้ตอนของกระบวนการสรรหาบคุลากร 
ผูใ้หบ้รกิารเหลา่น้ีชว่ยเหลอืคารก์ลิลใ์นเรือ่งตา่งๆ เชน่: 

• การออกแบบและใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการใหค้ะแนนและประเมนิผูส้มัคร 
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• ระบผุูส้มัครทีเ่คยสมัครกับคารก์ลิล ์และผูส้มัครภายในและภายนอกทีม่ศีักยภาพอืน่ๆ 

ทีอ่าจเหมาะสมกับบทบาทเฉพาะ 
• ปรับปรุงการตรวจสอบ CV/ประวัตยิอ่ 
• รวบรวมและจัดเก็บขอ้เสนอแนะอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
• ก าหนดเวลาและด าเนนิการสมัภาษณ์และประเมนิผล และ 
• การสรา้งแผนการจา้งงาน 

 
บรกิารเหลา่น้ีบางสว่นอาจเป็นแบบอัตโนมัตแิละอาจหมายความวา่มกีารตัดสนิใจเกีย่วกบัใบสมัครของคณุโด
ยใชว้ธิกีารอตัโนมัต ิในสถานการณ์สว่นใหญ ่
ผลลัพธแ์บบอตัโนมัตน้ีิจะไดรั้บพจิารณาควบคูไ่ปกับการตัดสนิใจของมนุษย ์
ไมไ่ดม้าแทนทีก่ารตดัสนิใจของมนุษย ์ 
 
ในบางสถานการณ์ เมือ่คณุมสีทิธิภ์ายใตก้ฎหมายทีบ่ังคับใช ้คณุอาจ: (a) 
ใหผู้อ้ืน่ตรวจสอบการตัดสนิใจทีค่ณุคดิวา่อาจมกีารด าเนนิการเกีย่วกบัใบสมัครของคณุโดยใชว้ธิกีารอตัโนมัต ิ
(b) แสดงความคดิเห็นของคณุ และ/หรอื (c) โตแ้ยง้การตัดสนิใจ 
 
4. หลกัความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของคารก์ลิล ์

 
คารก์ลิลป์ฏบิัตติามหลักเกณฑต์อ่ไปน้ีส าหรับขอ้มลูการสรรหาบคุลากร: 
 

• เรามกีารใชข้อ้มลูอยา่งเป็นธรรมและภายใตก้รอบของกฎหมาย 

• เรามกีารใชข้อ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคท์างธุรกจิทีเ่หมาะสม 
และไมม่กีารใชข้อ้มลูนอกเหนอืจากวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

• เราจะใชข้อ้มลูการสรรหาบคุลากรในกรอบทีเ่หมาะสม สอดคลอ้ง 
และไมเ่กนิไปกวา่วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผล 

• เรามกีารเก็บรกัษาขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตามความจ าเป็นและเป็นขอ้มลูลา่สดุอยูเ่สมอ 

• เรามกีารเก็บขอ้มลูในรปูแบบทีส่ามารถระบตุวัตนไดโ้ดยไมเ่กนิขอบเขตทีจ่ าเป็นภายใต้
วตัถปุระสงคใ์นการจดัเก็บ 

• เราปกป้องขอ้มลูจากการถกูท าลายโดยไมไ่ดต้ ัง้ใจหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
หรอืการสญูเสยีทีไ่มไ่ดต้ ัง้ใจ การเปลีย่นแปลง 
การเปิดเผยหรอืการเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
โดยเราใชม้าตรการทางเทคนคิและมาตรการทางองคก์รทีเ่หมาะสม 

• บรษิทัมกีารใชข้อ้มลูภายใตส้ทิธสิว่นบคุคล 

 
5. ใครจะเห็นขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุบา้ง 

(a) ภายในคารก์ลิล ์ 

คารก์ลิลม์กีารจ ากดัการเรยีกคน้ขอ้มลูการสรรหาบคุลากรเฉพาะกับบคุลากรในบรษัิท "ทีเ่กีย่วขอ้ง" เทา่นัน้ 
เชน่ 
บคุลากรบางรายภายในคารก์ลิลจ์ะมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุเพือ่ด าเนนิการกับการสมัคร
งานของคณุและเพือ่จดัการกระบวนการสรรหาบคุลากร 
(ซึง่อาจรวมถงึบคุลากรในทมีสรรหาของคารก์ลิลแ์ละบคุลากรทีค่ณุควรรายงานหากการสมัครของคณุผา่นกา
รคัดเลอืก) ในฐานะบรษัิทระดับสากลทีด่ าเนนิธรุกจิในหลายประเทศ จงึอาจมบีางกรณีทีข่อ้พจิารณาของ 
“ความเกีย่วขอ้ง” อาจหมายถงึการถา่ยโอนขอ้มลูไปยังหน่วยงานของคารก์ลิลใ์นประเทศอืน่ 
รวมทัง้ประเทศทีไ่มม่กีารป้องกันทางกฎหมายเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืมนีอ้ย 
คารก์ลิลไ์ดป้ฏบิัตติามกลไกทางกฎหมายทีเ่รยีกวา่ ‘กฎขอ้บังคับขององคก์ร (Binding Corporate Rules)’ 
ในการมอบการป้องกันทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูการสรรหาบคุลากรทีไ่ดรั้บจากเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) 
และสหราชอาณาจกัร เมือ่มกีารถา่ยโอนขอ้มลูนัน้ไปยังบรษัิทอืน่ๆ ของคารก์ลิล ์
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(b) ภายนอกคารก์ลิล ์

คารก์ลิลแ์บง่ปันขอ้มลูการสรรหาบคุลากรกับผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีไ่ดรั้บอนุญาตใหด้ าเนนิการและจัดการกระ
บวนการสรรหาบคุลากร เชน่ 
คารก์ลิลอ์าจแบง่ปันขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุกบัผูใ้หบ้รกิารดังกลา่วเพือ่ด าเนนิการคัดกรอง 
และตรวจสอบใบสมคัรและขอ้มลูของคณุทีค่ณุมอบใหเ้รา 
ซึง่รวมถงึการตรวจสอบคณุสมบัตดิา้นการศกึษาและความเชีย่วชาญ  
 
ถอืเป็นหลักปฏบิัตขิองคารก์ลิลท์ีจ่ะตอ้งใหผู้ใ้หบ้รกิารภายนอกใชว้ธิป้ีองกันทีเ่หมาะสมส าหรับขอ้มลูสว่นบคุ
คลทีไ่ดรั้บมาจากเขตเศรษฐกจิยโุรปหรอืสหราชอาณาจกัรตามความสมควร) 
 
 นอกจากผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกแลว้ 
คารก์ลิลจ์ะเปิดเผยขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุกบับคุคลภายนอกคารก์ลิล:์ 
 

• เมือ่กฎหมายก าหนด 
 

• เมือ่ไดรั้บค าขอจากหน่วยงานต ารวจหรอืหน่วยงานก ากับดแูลตามกฎหมายภายใตขั้น้ตอนทีถ่กูตอ้ง 
และ/หรอื 
 

• เพือ่ปกป้องผลประโยชนห์รอืความปลอดภัยทีส่ าคญัของบคุคล และ/หรอื 
 

• ตอ้งการขอค าแนะน าจากนักกฎหมายภายนอกของคารก์ลิลห์รอืเพือ่ใชใ้นคดฟ้ีองรอ้งกับบคุคลภายน
อก 
 

6. คารก์ลิลจ์ะเก็บขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุไวน้านเพยีงใด 

คารก์ลิลจ์ะเก็บรักษาขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุตามนโยบายการเกบ็รักษาและวธิกีารภายในของเรา 
หากการสมัครงานของคณุไมผ่า่นการคัดเลอืก (หรอืหากคณุปฏเิสธรับต าแหน่ง) 
คารก์ลิลจ์ะเก็บขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุตราบเทา่ทีจ่ าเป็นส าหรับกระบวนการสรรหาบคุลากรบางประ
การเทา่นัน้ หรอืหากคณุเลอืกทีจ่ะปรับปรุงขอ้มลูในโปรไฟลข์องคณุใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุจะถูกเก็บรักษาไวใ้นระบบเพือ่ใหเ้ราสามารถตดิตอ่คณุไดใ้นภายหลังหากมตี าแห

น่งวา่งอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 
 
 
7. คารก์ลิลจ์ดัเก็บขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุทีใ่ด 

ขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุอาจถกูโอนถา่ยและจัดเก็บทีป่ลายทางภายนอกประเทศดัง้เดมิ  
ในประเทศตา่งๆ ทีม่คีวามเขม้งวดดา้นกฎหมายป้องกันขอ้มลูนอ้ยกวา่หรอืไมม่ ี
ซึง่อาจไดรั้บการด าเนนิการโดยพนักงานหรอืตวัแทนของเราในขอบเขตอ านาจทางกฎหมายอืน่ๆ 
ทีม่คีวามเขม้งวดดา้นกฎหมายป้องกันขอ้มลูนอ้ยกวา่หรอืไมม่ ี 
 
เมือ่ไหร่ก็ตามทีค่ารก์ลิลโ์อนถา่ยขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุ 
เราจะด าเนนิการตามขัน้ตอนทีจ่ าเป็นตามกฎหมายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารป้องกันทีเ่หมาะสม 
เพือ่ปกป้องขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุ 
ตลอดจนเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูดังกล่าวไดรั้บการจัดการอยา่งปลอดภัยและเป็นไปตามหนังสอืแจง้น้ี 
หากคณุอยูใ่นขตเศรษฐกจิยโุรปหรอืสหราชอาณาจกัร 
คณุสามารถตดิตอ่เราเพือ่ขอรับส าเนาการรักษาความปลอดภัยทีค่ารก์ลิลไ์ดใ้หไ้วเ้พือ่ปกป้องขอ้มลูการสรรห
าบคุลากรและสทิธิค์วามเป็นสว่นตวัของคณุในกรณีเหลา่น้ี 
 
 
8. การใชส้ทิธิข์องคณุ 

คณุอาจมสีทิธิใ์นการขอการเขา้ถงึ แกไ้ข หรอืลบขอ้มลูการสรรหาบคุลากรเกีย่วกบัคณุทีค่ารก์ลิลม์ ี
คณุยังอาจมสีทิธิใ์นการคดัคา้นหรอืจ ากดัการด าเนนิการกับขอ้มลูการสรรหาบคุลากรของคณุบางประเภท 
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และยังอาจมสีทิธิใ์นการขอรับส าเนาขอ้มลูการสรรหาบคุลากรทีเ่ครือ่งสามารถอา่นไดท้ีค่ณุมอบใหก้ับเรา 
หากคณุตอ้งการใชส้ทิธิใ์ดๆ เหลา่น้ี โปรดใชแ้บบฟอรม์น้ี 
 
เราจะประเมนิค าขอในการใชส้ทิธิต์า่งๆ เหลา่น้ีของคณุตามแตล่ะกรณี 
อาจมบีางกรณีทีค่ารก์ลิลไ์มม่คีวามจ าเป็นทางกฎหมายทีจ่ะตอ้งด าเนนิการตามค าขอของคณุ 
หรอืเน่ืองจากขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มไีวส้ าหรับกฎหมายการป้องกันขอ้มลูทีบ่ังคับใช ้
 
หากคณุสงัเกตเห็นขอ้ผดิพลาดในใบสมัครของคณุและตอ้งการแกไ้ข 
หรอืหากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วหนังสอืแจง้น้ี โปรดตดิตอ่ 
ส านักงานความเป็นสว่นตวัทั่วโลกโดยใชแ้บบฟอรม์น้ี  
 
หรอื 
 
เขยีนหาเราที:่ 
ส านักงานความเป็นสว่นตวัทั่วโลกของคารก์ลิล ์
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15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
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