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บทน ำ 

ค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปน้ีเรียกว่า “พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”)  

ในค าประกาศน้ี “ส านกังานฯ” และ “อีวาย” หมายถึง แต่ละบริษทัทีเ่ป็นนิติบุคคลแยกกนั หรือหมายรวมถึงบริษทัทั้งหมดใน
กลุ่มบริษทั ส านกังานอีวาย ประเทศไทย ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลภายใต ้พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล  

1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ส านกังานฯเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) จะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบั
วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

ลูกค้ำและบุคคลที่ส ำนักงำนฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำของส ำนักงำนฯ 

เม่ือลูกคา้ว่าจา้งให้ส านกังานฯใหบ้ริการทางวิชาชีพ ส านกังานฯจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเท่าที่จ  าเป็นต่อ
การด าเนินการตามวตัถุประสงคห์รือตามฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการดงักล่าว  

นอกจากน้ี ส านกังานฯอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ีส่ านกังานฯไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงตามสัญญา
หรือทางอื่น (ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลพนกังานของลูกคา้ และขอ้มูลลูกค้าหรือคู่คา้ของลูกคา้ของส านกังานฯ) โดยส านกังานฯ
จะขอรับการยืนยนัจากลูกคา้ของส านกังานฯว่าลูกคา้รายดงักล่าวมีอ านาจในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัส านกังานฯเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการให้บริการ และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ให้กบัส านกังานฯนั้นตามกฎหมายที่บงัคบั
ใช ้

ขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ทีส่ านกังานฯเก็บรวบรวมและใชเ้พื่อการให้บริการหลกัของส านกังานฯนั้นไดม้าจากลูกคา้
ของส านกังานฯ (หรือทีส่ านกังานฯรวบรวมจากบุคคลภายนอกโดยตรงตามค าขอของลูกคา้) ซ่ึงขอ้มูลดังกล่าว
ประกอบดว้ย แต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

▪ ขอ้มูลทัว่ไป เช่น ช่ือของท่าน บริษทัท่ีท่านร่วมงาน ต าแหน่งงานและความสัมพนัธ์ของท่านกบับุคคลใด
บุคคลหน่ึง 

▪ ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่เพื่อส่งไปรษณีย ์ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศพัท์ 
▪ ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัการช าระเงิน 
▪ รายละเอียดการจา้งงาน เช่น หมายเลขการจา้งงาน แผนกทีจ่า้งงาน บทบาทหน้าที่และระยะเวลาการจา้งงาน 
▪ ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัท่านหรือบุคคลภายนอกอื่นที่ท่านให้ไวก้บัส านกังานฯเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การรับบริการของส านกังานฯ เป็นตน้ 
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ส าหรับงานบริการบางอย่าง ส านกังานฯอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น การให้บริการยื่นแบบเสีย
ภาษีตอ้งมีการประมวลผลขอ้มูลการช าระเงินโดยลูกคา้ของส านกังานฯหรือคู่สมรส และผูอ้ยู่ในอุปการะ ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบั การจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือการบริจาคให้องคก์รการกุศล และส านกังานฯตอ้งประมวลผลขอ้มูลดา้น
สัญชาติ หรือเพศเพื่อให้บริการดา้นการขอวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทย (Immigration services) 
นอกจากน้ี ในการให้บริการที่ปรึกษา การประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวจะข้ึนอยู่กบัขอบเขตการให้บริการและ
ธุรกิจที่ให้บริการ เช่น ส านกังานฯอาจประมวลผลขอ้มูลดา้นสุขภาพหากส านกังานฯให้บริการแก่ธุรกิจบริการทาง
สุขภาพ ธุรกิจเภสัชกรรม หรือธุรกิจประกนั  

นอกจากน้ี ส านกังานฯจะตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงอาจรวมขอ้มูลที่อ่อนไหวบางประเภท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการพิจารณารับลูกคา้และการให้บริการทางวิชาชีพ เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรือขอ้บงัคบัอื่นที่
บงัคบัใชก้บัส านกังานฯดว้ย 

การตรวจสอบอาจรวมถึง 

▪ การยืนยนัพิสูจน์ตวัตน  
▪ การตรวจสอบความเป็นผูร้ับผลประโยชน์ที่แทจ้ริง (Ultimate beneficial ownership) ขององคก์รธุรกิจและ   

นิติบุคคลอื่น ๆ 
▪ การตรวจสอบความขดัแยง้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้รายอื่น 
▪ การต่อตา้นการฟอกเงินจากการประกอบอาชญากรรม และการตรวจสอบการจดัหาเงินทุนของผูก้่อการร้าย 
▪ การตรวจสอบความเป็นอิสระ 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม งำนสัมมนำ กิจกรรม และกำรบรรยำยเพื่อให้ควำมรู้ที่จัดโดยส ำนักงำนฯ 

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม งานสัมมนา กิจกรรม และการบรรยายเพื่อให้
ความรู้ที่จดัโดยส านกังานฯ (รวมเรียกวา่ “กิจกรรม”) ทั้งน้ี ส านกังานฯใชร้ะบบที่หลากหลายในการจดัการลงทะเบียน
กิจกรรม โดยจะมีค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัของแต่ละระบบซ่ึงจะอธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูลโดยระบบนั้น ส านกังานฯขอแนะน าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอ่านค าประกาศวา่ดว้ยความเป็นส่วนตวัที่
แสดงไวใ้นระบบที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าว 

เพื่อการจดัการเกี่ยวกบักิจกรรมที่กล่าวมา ส านกังานฯจะท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปน้ี (แต่อยู่ภายใน
ขอบเขตที่จ  าเป็นส าหรับแต่ละกิจกรรมเท่านั้น) 

▪ ขอ้มูลการติดต่อ (เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เพื่อส่งไปรษณีย)์ 
▪ ขอ้มูลการท างาน (เช่น หน้าที่และต าแหน่งงาน) 
▪ ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ขอ้จ ากดัดา้นอาหารหรือความตอ้งการพิเศษ สถานะการ

ลงทะเบียน สถานะ/ประเภทของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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ส านกังานฯอาจบนัทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอในพื้นท่ีสาธารณะภายในบริเวณงานที่จดัโดยส านกังานฯ เพื่อน ามาใชเ้ป็น
ส่ือทางการตลาดของส านกังานฯ ทั้งน้ี ภาพและเสียงของผูเ้ขา้ร่วมอาจจะถูกบนัทึก โดยส่ือที่บนัทึกไวจ้ะมีการแกไ้ข 
คดัลอก จดัแสดง เผยแพร่ หรือแจกจ่ายส่ือที่บนัทึกในภายหลงัตามความจ าเป็น 

บุคคลที่ส ำนักงำนฯติดต่อทำงธุรกิจ 

ส านกังานฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบับุคคลทีส่ านกังานฯติดต่อทางธุรกิจ (ลูกคา้ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และผู ้
ที่อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต รวมถึงบุคคลที่ไดร้ับการว่าจา้ง หรือมีความเกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้และบุคคลติดต่อในทางธุรกิจ
ดงักล่าว เช่น อดีตพนกังาน ที่ปรึกษา หน่วยงานก ากบัดูแล และนกัข่าว) ในฐานขอ้มูลของส านกังานฯ ทั้งน้ี การ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจะสนบัสนุนงานดา้นการตลาดของส านกังานฯ โดยจะมีการส่งเอกสารตีพิมพข์อง
ส านกังานฯ จดหมายข่าว ส่ือทางการตลาด ขอ้มูลเกี่ยวกบัโอกาสในการเรียนรู้ แบบส ารวจความคิดเห็น และจดหมาย
เชิญเขา้ร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลตามรายช่ือบุคคลติดต่อในฐานขอ้มูลของส านกังานฯ 

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

▪ ช่ือ ต าแหน่งงาน ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัท์และโทรสาร 
▪ ช่ือนายจา้งหรือองคก์รท่ีบุคคลนั้นเกี่ยวขอ้ง 
▪ ส่ือทางการตลาดที่พึงประสงค ์ 
▪ การตอบรับจดหมายเชิญและการยืนยนัการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ขอ้มูลของบุคคลเพื่อติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้มีการร่วมงานกบัส านกังานฯจะถูกลบออกจากฐานขอ้มูลของส านกังานฯ
เม่ือถึงเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะไม่รับข่าวสารทางการตลาดอีกต่อไป ส านกังานฯจะบนัทึกขอ้มูลของ
ท่านไปยงัรายช่ือของผูท้ี่เลือกไม่รับการส่ือสารจากส านกังานฯ 

ผู้สมัครงำน 

ส านกังานฯเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูส้มคัรงานที่ไดร้ับจากการสมคัรงานกบัส านกังานฯ โดยทัว่ไป ขอ้มูลนั้นรวมถึง
ประวติัส่วนตวัโดยย่อ (Curriculum vitae - CV) เอกสารแสดงตวัตน ประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน ขอ้มูลการจา้ง
งานและขอ้มูลบุคคลอา้งอิง 

ส านกังานฯใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรเพื่อพิจารณาต าแหน่งงานที่เหมาะสมกบัทกัษะ ประสบการณ์ และการศึกษา
ของท่าน โดยขอ้มูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กบัผูบ้ริหารในสายงานและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อ
การคดักรองการเขา้รับสัมภาษณ์งาน ทั้งน้ี ส านกังานฯจะท าการรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น บนัทึกการสัมภาษณ์ ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะ และรายละเอียดขอ้เสนอการจา้งงาน หากท่านไดร้ับเชิญให้เขา้สัมภาษณ์งานและผ่านเขา้สู่
กระบวนการขั้นต่อไป  

ในการสรรหาบุคลากรของส านกังานฯ  ส านกังานฯอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานในอนาคตของผูส้มคัรหรือต่อผลประโยชน์การจา้งงานในอนาคต โดยตอ้งไดร้ับความยินยอมอย่างชดัแจ้งจาก
เจา้ของขอ้มูล เพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
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ส านกังานฯรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี: 

▪ จากผูส้มคัรโดยตรง ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลที่ผูส้มคัรให้ไวเ้ม่ือสมัครงานโดยตรงผ่านเวบ็ไซต์ EY Careers  
▪ จากบริษทัจดัหางาน ตวัอย่างเช่น เม่ือบริษทัจดัหางานที่มีรายละเอียดของผูส้มคัรติดต่อส านกังานฯเขา้มาเพื่อ

แนะน าผูส้มคัรในฐานะผูส้มคัรที่มีศกัยภาพ 

▪ ผ่านแหล่งขอ้มูลสาธารณะทางออนไลน์ ตวัอย่างเช่น ประวติัการท างานทีผู่ส้มคัรโพสต์ทางออนไลน์ (เช่น บน
เวบ็ไซต์ของบริษทัท่ีท างานปัจจุบนัของผูส้มคัร หรือบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมทางอาชีพ เช่น LinkedIn) 

▪ โดยการอา้งอิง ตวัอย่างเช่น ผ่านการอา้งอิงจากอดีตพนกังานหรือนายจา้งหรือจากบุคคลที่ใชอ้า้งอิงท่ีผูส้มคัร
ไดร้ะบไุว ้

พนักงำน 

ส านกังานฯจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานท่ีไดร้ับมาตั้งแต่ในกระบวนสรรหาบุคลากร และจะมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานโดยตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นพนกังานของส านกังานฯ ส านกังานฯจะ
ประมวลผลขอ้มูลเฉพาะเพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามสัญญาจา้ง เพื่อการก ากบัตรวจสอบการปฏิบติัตาม
นโยบายของส านกังานฯ  และการจดัสวสัดิการต่าง ๆ แก่พนกังาน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที่ส านกังานฯได้รับมาจากพนกังานโดยตรง ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกบัพนกังาน เช่น ช่ือและรายละเอียดของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ขอ้มูลอื่นเพื่อการตรวจสอบ และการ
จดัสวสัดิการต่าง ๆที่เกี่ยวขอ้งกบัพนกังาน ซ่ึงพนกังานตอ้งแจง้บุคคลผูน้ั้นแลว้ว่ามีการให้รายละเอียดขอ้มูลการติดต่อ
ของบุคคลดงักล่าวใหส้ านกังานฯเป็นผูติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน และพนกังานอาจให้ค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัน้ี
เพื่ออธิบายถึงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและสิทธิของบุคคลดงักล่าว 

ในกรณีทัว่ไป ส านกังานฯจะประมวลผลขอ้มูลพนกังานที่ไดร้ับในกระบวนสรรหาบุคลากรของส านกังานฯและขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีไดร้ับเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี (แตอ่าจไม่จ ากดัเฉพาะเท่าน้ี): 

▪ รายละเอียดบญัชีธนาคาร หมายเลขประกนัสังคม หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
▪ ขอ้มูลผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น ขอ้มูลการลงทุน การถือครองหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

ส านกังานฯอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของพนกังาน แต่ส านกังานฯจ าเป็น
ที่จะตอ้งไดร้ับความยินยอมจากพนกังานก่อนทีจ่ะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ขอ้มูลอ่อนไหวทีส่ านกังานฯ
ประมวลผล อาจรวมถึง: 

▪ ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัภาวะทางสุขภาพทั้งทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ  
▪ ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัประวติัอาชญากรรม รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัความประพฤติที่ตอ้งสงสัยและการกระท าความผิด

ตามกฎหมาย 
▪ ขอ้มูลอตัลกัษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อการระบุตวัตน เช่น ลายน้ิวมือ  
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หากจ าเป็นตอ้งมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ส านกังานฯจะประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวเม่ือไดร้ับ
ความยินยอมโดยชัดแจง้ล่วงหน้าจากพนกังาน เวน้แต่เป็นการประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบภายใตพ้.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจา้ง การให้บริการดา้นสุขภาพหรือดา้น
สังคม หรือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นจ าเป็นต่อการป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกายหรือสุขภาพของพนกังานหรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือระเบียบอื่นใดที่ใชบ้งัคบัแก่ส านกังานฯ  

อดีตพนักงำน (Alumni)   

ส านกังานฯรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัอดีตพนกังานอยู่เสมอ อดีตพนกังานรวมถึงอดีตหุ้นส่วนส านกังานฯ พนกังาน
และพนกังานจา้งตามสัญญาว่าจา้ง โดยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะจ ากดัเพียงช่ือของท่าน รายละเอียดการติดต่อ 
บทบาทหน้าที่ วนัเร่ิมงาน ต าแหน่ง สายงาน เป็นตน้ เพื่อบนัทึกขอ้มูลของท่านลงในฐานขอ้มูลอดีตพนกังานของ
ส านกังานฯ เวน้แต่ท่านจะแสดงความจ านงไม่เขา้ร่วมโครงการสานสัมพนัธ์กลุ่มอดีตพนกังานส านกังานฯ  

ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร (Suppliers)  

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการของส านกังานฯ (รวมถึงผูร้ับจา้งช่วงและ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการและผูร้ับจา้งของส านกังานฯ) เพื่อบริหารจดัการความสัมพนัธ์และเพื่อท า
ตามสัญญาและเพื่อรับบริการจากผูจ้ดัหาสินคา้และบริการของส านกังานฯ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ส านกังานฯประมวลผลนั้นโดยทัว่ไปจะจ ากดัเฉพาะขอ้มูลการติดต่อ (ช่ือ ช่ือนายจา้ง หมายเลข
โทรศพัท์ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ) และขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระเงิน 

นอกจากน้ี ก่อนที่จะด าเนินการจดัหาผูจ้ดัหาสินคา้และบริการรายใหม่ ส านกังานฯยงัใชข้อ้มูลเกี่ยวกบัผูจ้ดัหาสินคา้และ
บริการเพื่อตรวจสอบว่าส านกังานฯมีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือขอ้จ ากดัดา้นความเป็นอิสระในการแต่งตั้งผูจ้ดัหาสินคา้
และบริการหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลงัอื่น ๆ ที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนด เช่น การปรากฏช่ือในส่ือเชิงลบ 
การติดสินบนและการทุจริต และด าเนินการตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ 

ผู้มำติดต่อที่ส ำนักงำน  

เม่ือท่านมาติดต่อที่ส านกังาน ส านกังานฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการอ านวยความสะดวกบาง
ประการแก่ท่าน (เช่น การเขา้ถึงอาคารและห้องประชุม หรือ Wi-Fi) เพื่อควบคุมการเขา้ถึงอาคารของส านกังานฯ และ
เพื่อปกป้องส านกังานฯ บุคลากร ทรัพยสิ์นและขอ้มูลที่เป็นความลบัของส านกังานฯ (เช่น การใชก้ลอ้งวงจรปิด)  

ส านกังานฯใชก้ลอ้งวงจรปิดในการตรวจสอบตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ซ่ึงภาพจากกลอ้งวงจรปิดจะถูกจดัเก็บ
อย่างปลอดภยัและสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะเม่ือจ าเป็นเท่านั้น (เช่น เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค)์ ส านกังานฯ
จะเปิดเผยภาพจากกลอ้งวงจรปิดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินตามกฎหมาย นอกจากน้ีส านกังานฯอาจเปิดเผยภาพ
จากกลอ้งวงจรปิดให้แก่บริษทัประกนัของส านกังานฯเพื่อด าเนินการเรียกร้องเอาประกนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่
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ไม่พึงประสงค ์โดยทัว่ไปแลว้ บนัทึกของกลอ้งวงจรปิดจะถูกลบหรือบนัทึกทบัโดยอตัโนมติัในช่วงเวลาสั้นๆตามท่ี
ก าหนด เวน้แต่จะมีเหตุเกิดข้ึนทีต่อ้งมีการตรวจสอบเพิ่มเติม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อีวายรวบรวมโดยทัว่ไปจะจ ากดัเฉพาะช่ือของท่าน ขอ้มูลติดต่อ สถานที่ และเวลาที่ท่านเขา้และออก
จากส านกังานของอีวาย 

ผู้เข้ำชมเว็บไซต์ ey.com 

ส านกังานฯรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านให้โดยสมคัรใจผ่านเวบ็ไซต์ของอีวาย เช่นในกรณีที่ท่านกรอกแบบฟอร์ม
ออนไลน์เพื่อติดต่ออีวาย สมคัรรับจดหมายข่าว ใชง้านเคร่ืองมือผ่านระบบออนไลน์ของอีวาย สมคัรเพื่อรับการส่ือสาร
ทางการตลาดจากอีวาย เขา้ร่วมในการส ารวจความคิดเห็นหรือลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมที่จดัโดยส านกังานฯ        
ส านกังานฯจะท าการจดัเก็บช่ือ ต าแหน่งงาน ขอ้มูลบริษทั และขอ้มูลอื่นใดก็ตามที่ท่านให้ไวก้บัส านกังานฯ 

หากท่านลงทะเบียนในเวบ็ไซต์ของอีวาย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลของส านกังานฯ โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ้ “บุคคลที่ส านกังานฯติดต่อทางธุรกิจ” 

ขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างจะถูกรวบรวมโดยอตัโนมัติจากอุปกรณ์ส าหรับใชง้านของท่าน ตวัอย่างเช่น หมายเลขไอพี
ของคอมพิวเตอร์ (IP address) ประเภทอุปกรณ์ที่ใช ้หมายเลขประจ าตวัอุปกรณ์ (Device identification number) 
ประเภทของเบราวเ์ซอร์  ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ และขอ้มูลทางเทคนิคอื่น เช่น ขอ้มูลการเช่ือมต่อและบนัทึก
การเขา้ชมเวบ็ไซต์ เป็นตน้ ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้  (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คลา้ยกนั      
(โปรดคลิกที่น่ี เพื่อศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบันโยบายการใชคุ้กกี้ของอีวาย) 

บุคคลที่เข้ำชมเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ปล๊ักอิน (Plugins)โซเชียลมีเดีย และเคร่ืองมือของอีวำย 

เวบ็ไซต์โซเชียลมีเดีย  

  

อีวายใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น การสรรหา

บุคลากร หรือการตลาด อีวายใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อให้ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง

กับโอกาสในการท างานที่อีวาย และงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่อีวายจัดข้ึนโดยง่ายและเพื่อ

ส่งเสริมบริการและแบรนด์ของอีวาย 

แมว้่าอีวายจะรับผิดชอบเน้ือหาท่ีเผยแพร่โดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แต่อีวายไม่มี

ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น การสร้างสถิติผูใ้ช้หรือการ

ใช้คุกกี้ ) เม่ือใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่าน้ีท่านต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

กฎหมายและความเป็นส่วนตวัที่ก าหนดโดยผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย  

หากท่านตอ้งการเขา้ถึงข้อมูลดังกล่าวหรือตอ้งการใชสิ้ทธิอื่น ๆ ของท่าน (เช่น สิทธิใน

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน) ท่านควรติดต่อผู ้ให้บริการแพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดีย  

https://www.ey.com/en_gl/cookie-policy
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ปลัก๊อินโซเชียลมีเดีย (Social 

media plugins) 

 

 

เว็บไซต์ของอีวายติดตั้งปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook plugins และ YouTube 

plugins เม่ือท่านเยี่ยมชมหน้าเพจที่มีปุ่มปลัก๊อินอย่างน้อยหน่ึงปุ่ม เบราวเ์ซอร์ (Browser) 

ของท่านจะเช่ือมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายสังคม (Social network server) ที่

เกี่ยวข้องและโหลดหน้าเพจข้ึนจากจุดนั้น ในขณะเดียวกันผูใ้ห้บริการโซเชียลมีเดียจะ

ทราบว่ามีการเขา้เยี่ยมชมเพจบนเว็บไซต์ของอีวาย อีวายไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลที่ผู ้

ให้บริการโซเชียลมีเดียรวบรวมจากการใช้ปุ่ มต่าง ๆ หากท่านต้องการป้องกันการเก็บ

ขอ้มูลโปรดออกจากระบบบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านก่อนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอีวาย ผู ้

ให้บริการโซเชียลมีเดียได้ตั้งค่าคุกกี้  (Cookies) ไว ้แต่ท่านสามารถปิดใชง้านการยอมรับ

และการจัดเก็บคุกกี้ โดยเข้าไปก าหนดในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (Browser setting) ของ

ท่าน 

หากท่านได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของผูใ้ห้บริการโซเชียลมีเดีย การประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้บริการโซเชียลมีเดียนั้น 

ๆ กรุณาให้ท่านอ่านและท าความเขา้ใจนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้บริการโซเชียล

มีเดียดงักล่าว 

เคร่ืองมือโซเชียลมีเดีย อีวายใช้แบบฟอร์ม LinkedIn Lead Gen ส าหรับเน้ือหาของอีวายที่ได้รับการสนับสนุน

และ LinkedIn InMails ส าหรับการสรรหาบุคลากรและแคมเปญการตลาด เม่ือสมาชิก 

LinkedIn คลิกทีป่ระกาศรับสมคัรงานของอีวาย พวกเขาจะเห็นแบบฟอร์มที่มีขอ้มูลจาก

โปรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขากรอกไว้โดยอัตโนมัติ เช่น ช่ือ ข้อมูลการติดต่อ ช่ือ

บริษทั  ระดับความอาวุโส ต าแหน่งงาน และสถานที่ตั้ง ทันทีท่ีสมาชิก LinkedIn ส่ง 

(Submit) แบบฟอร์ม สมาชิกก็จะเช่ือมต่อกบัอีวาย 

หลักจรรยำบรรณของอีวำย 

หลกัจรรยาบรรณของอีวายวางแนวทางแก่พนกังาน ลูกคา้และบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่นอกอีวายในการรายงานกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายซ่ึงเป็นการละเมิดมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่สอดคลอ้งกับหลกั
จรรยาบรรณสากลของอีวาย (EY Global Code of Conduct) ในลกัษณะที่เป็นความลบัและไม่ว่าจะไม่ระบุช่ือหรือ
เปิดเผย การรายงานดงักล่าวสามารถกระท าไดท้ั้งทางออนไลน์หรือสายด่วนทางโทรศพัท์ 

หลกัจรรยาบรรณของอีวายมีประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัและแบบฟอร์มให้ความยินยอมซ่ึงอธิบายถึงแนวทางการ
ปฏิบติัที่อีวายไดป้ฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของอีวาย กรุณาอา้งอิงประกาศเร่ืองหลกัจรรยาบรรณของอีวายและ
แบบฟอร์มให้ความยินยอมน้ี  (โปรดคลิกที่น่ี) 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/6483/consent.pdf
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2. ฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านกังานฯเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเท่าที่จ  าเป็นต่อการปฎิบติังานหรือการให้บริการลูกคา้ตามฐานทาง

กฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

1) กำรปฏิบัติตำมสัญญำ 

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบติัตามสัญญาหรือการเขา้ท าสัญญา รวมถึงการปฎิบติั
ตามเง่ือนไขการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกนัไวร้ะหว่างส านกังานฯในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลและเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลที่เป็นคู่สัญญา  

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย 

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือจ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของส านกังานฯหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซ่ึงตอ้งไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูล  

ตวัอย่างของประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของส านกังานฯ ไดแ้ก่   

• เพื่อส่งมอบขอ้มูลและบริการทางวิชาชีพให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และการด าเนินธุรกิจโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

• เพื่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกคา้ และบริหารจดัการช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการอนั
เกี่ยวเน่ืองกบัการให้บริการ  

• เพื่อบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัผูติ้ดต่อทางธุรกิจของส านกังานฯ และการจดังานกิจกรรมรวมถึง
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมงานกิจกรรมดงักล่าว  

• เพื่อให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัอีวาย การบริการ และกิจกรรมต่างๆทีส่ านกังานฯจดัข้ึน 

• เพื่อพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบายความเป็นอิสระของส านกังานฯ 
• เพื่อปกป้องส านกังานฯจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกง 
• เพื่อป้องกนัส านกังานฯ บุคลากร ขอ้มูลที่เป็นความลบั และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการเขา้ถึงโดย

ไม่ไดร้ับอนุญาตหรือการรั่วไหลของขอ้มูล 

• เพื่อป้องกนัและตรวจพบอาชญากรรม และการก าหนดขอ้เรียกร้อง การใชสิ้ทธิ และการปกป้องขอ้
เรียกร้องทางกฎหมาย 

• เพื่อจ าเป็นต่อการประมวลผลคดัเลือกผูส้มคัรที่เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
• เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัอดีตพนกังานของส านกังานฯ การส่งจดหมายข่าวและบริการของ

ส านกังานฯ และการเชิญอดีตพนกังานมาร่วมกิจกรรม  
• เพื่อพฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ของส านกังานฯและประสบการณ์ผูใ้ช ้(User experience)  

3) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎข้อบังคับ 

ส านกังานฯอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บังคบัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 

การปฏิบติัตามค าสั่งของหน่วยงานก ากบัดูแลเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
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4) กำรได้รับควำมยินยอม  

หากส านกังานฯมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ส านกังานฯประมวลผลของท่านต่อเม่ือ

ไดร้ับความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านล่วงหน้าหรือการประมวลผลนั้นเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อเป็น

การปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อใชสิ้ทธิหรือปกป้องสิทธิทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล   

ส านกังานฯอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีฉุกเฉิน เช่น เม่ือท่านอยู่ในสภาวะที่เป็นอนัตรายที่ไม่

อาจให้ความยินยอมได ้เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน 

3. สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ส านกังานฯเก็บรวบรวมและใช ้ดงัต่อไปน้ี 

• สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ส านกังานฯเก็บ

รวบรวม รวมถึงมีสิทธิให้ส านกังานฯเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยที่ท่านไม่ไดใ้ห้ความ

ยินยอม 

• สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้งหากขอ้มูลนั้น

ก่อให้เกิดการเขา้ใจผิดหรือเป็นขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ 

• สิทธิในกำรกำรคัดค้ำนกำรประมวลผล: ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เช่น ในกรณีที่ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือภายใตฐ้าน

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคญัดอ้ยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หาก

ส านกังานฯไม่มีสิทธิจะประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว ส านกังานฯจะยุตกิารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่าน (ตามแตส่ถานการณ์และตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

• สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เช่น ในระหว่างรอ

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ไดร้้องขอให้แกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวให้ถูกตอ้งหรือขอให้

ระงบัการใชแ้ทนการลบขอ้มูล  

• สิทธิในกำรลบหรือท ำลำยข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ส านกังานฯลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ไม่สามารถระบุตวับุคคล เช่น ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จ าเป็นที่จะเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค์

ในการเก็บรวบรวมหรือใชข้อ้มูลดงักล่าว หรือเม่ือท่านขอถอนความยินยอมของท่านหรือคดัคา้นการ

ประมวลผลขอ้มูล 

• สิทธิในกำรกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านไดใ้ห้ไวก้บัอีวาย

ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านไดห้รือใชง้านโดยทัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานโดยอตัโนมัติและสิทธิ

ในการขอให้ส านกังานฯส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอื่น 
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• สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่านในกรณีที่ท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

โดยสมคัรใจและมีสิทธิเลือกจะไม่รับการส่ือสารทางการตลาด เวน้แต่การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวเพื่อประโยชน์อื่นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของท่าน โปรดติดต่อส่วนงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อีวาย ประเทศ

ไทย นอกจากน้ีท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

ส านกังานฯจะด าเนินการตามค าร้องขอใชสิ้ทธิภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ไดร้ับค าร้องขอดงักล่าว 

4. การร้องเรียน 

หากท่านมีเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้สงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้บังคบัอื่นใดของ
ส านกังานฯ ท่านสามารถติดต่อส่วนงานคุม้ครองขอ้มูล อีวาย ประเทศไทย  ตามรายละเอียดการติดต่อในหัวขอ้ 13. เพื่อ
ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนของท่านและให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัวิธีการด าเนินการต่อไป   

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัในเครืออีวายด าเนินธุรกิจในกวา่ 150 ประเทศทัว่โลก โดยโครงสร้างของอีวายบางประการเป็นไปในรูปแบบรวม
ศูนยซ่ึ์งรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีให้บริการให้แก่บริษทัในเครือ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการให้บริการแก่ลูกคา้ของอี
วายครอบคลุมในหลายประเทศ ขอ้มูลบางอย่างจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงไดโ้ดยบุคลากรในองคก์รอีวายที่รับผิดชอบดูแลงาน
บริการดงักล่าว ซ่ึงบางกรณีส านกังานฯจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครืออีวายที่อยู่
นอกประเทศไทย ในกรณีดงักล่าว ส านกังานฯใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัและขอ้ควรระวงัทางกฎหมายที่
เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภยัและความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่โอนภายในองคก์รอีวาย เพื่อให้
มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดร้ับความคุม้ครองอย่างเพียงพอเหมาะสมในการโอนขอ้มูลและการประมวลผลเพื่อ
เป็นไปตามพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะด าเนินการประมวลผลโดยผูใ้ห้บริการดา้นการสนบัสนุนของอีวายในขั้นตอนการ
ปฏิบติังานภายในของอีวาย ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ้ “ผูใ้ห้บริการดา้นการสนบัสนุน” 

6. ผู้ให้บริการด้านการสนบัสนุน 

ส านกังานฯอาจโอนหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่ส านกังานฯรวบรวมไวไ้ปยงัผูใ้ห้บริการดา้นการสนบัสนุนภายนอก 
(รวมถึงบริษทัย่อยและบริษทัในเครือ) ซ่ึงว่าจา้งโดยส านกังานฯเพือ่สนบัสนุนส่งเสริมขั้นตอนการปฏิบติังานภายในของ
ส านกังานฯ ตวัอย่างเช่น ส านกังานฯวา่จา้งผูใ้ห้บริการดา้นการสนบัสนุนในการ (ก) สนบัสนุนงานดา้นส านกังานฯ
ทัว่ไปรวมถึงการพิมพ ์การผลิตและการจดัการดา้นเอกสาร การจดัเก็บและบริการแปล (ข) สนบัสนุนงานดา้นบญัชี 
การเงินและการเรียกเก็บเงิน  (ค) สนบัสนุนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการจดัการระบบและความปลอดภยั 
การจดัเก็บขอ้มูล แอปพลิเคชนัธุรกิจ ขอ้ความเสียงและการจ าลองระบบเพื่อวตัถุประสงคด์า้นความต่อเน่ืองทางธุรกิจ/
การกูค้ืนระบบ และ (ง) การตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การบริหารจดัการความเส่ียงและการสอบทาน
คุณภาพ 
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ส านกังานฯมีนโยบายใชผู้ใ้ห้บริการดา้นการสนบัสนุนภายนอกทีต่อ้งมีมาตรการในการคุม้ครองขอ้มูล รักษาปลอดภยั
และการรักษาความลบัในระดบัที่เหมาะสมและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลนอกราชอาณาจกัร ส านกังานฯตอ้งจดัให้มีกระบวนการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในประเทศไทยหรือ
เกี่ยวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลที่อยู่ในประเทศไทย ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านกังานฯอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี: 

o เปิดเผยเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ี่กล่าวไวใ้นหัวขอ้ “วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล” และ “ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล” รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ภายในองคก์รอีวายและบริษทัในเครืออีวาย  (โปรดดูรายช่ือองคก์รของอีวายและบริษทัในเครืออีวายใน EY 
Global website ) 

o เพื่อปฎิบติัตามตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
o ในกรณีปรับโครงสร้างองคก์รหรือการรวมองค์กรของอีวายกบัองค์กรอื่น 
o หากส านกังานฯเช่ือว่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเหมาะสมตามเง่ือนไขการให้บริการและขอ้ตกลงอื่น ๆ หรือ

เพื่อคุม้ครองและปกป้องสิทธิ ทรัพยสิ์นหรือความปลอดภยัของส านกังานฯ 
o เพื่อการพิจารณาคดี หรือปฎิบติัตามค าสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น หรือเพื่อการไต่สวนของ

หน่วยงานก ากบัดูแลหรือหน่วยงานรัฐ 
หรือ 

o ดว้ยความยินยอมของท่าน 

นอกจากน้ี ทางส านกังานฯตอ้งปฎิบติัหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานธุรกรรมที่ตอ้งสงสัยและกิจกรรมอื่น ๆ ต่อ
หน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้งภายใตก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอื่น 
และส านกังานฯอาจตอ้งรายงานการก่ออาชญากรรมที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนต่อเจา้หน้าที่ต ารวจและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงการปฎิบติัหน้าที่ตามกฎหมายดงักล่าว ส านกังานฯอาจไม่สามารถแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

ผูร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลจากส านกังานฯที่เป็นบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ บริษทัประกนั หน่วยงาน
ก ากบัดูแล กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต หน่วยงานก ากบัดูแลและวิชาชีพอื่น ๆ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ผูใ้ห้บริการดา้นการพิสูจน์ตวัตน ผู ้
ให้บริการขอ้มูลอา้งอิงดา้นเครดิต ศาล ส านกังานต ารวจและหน่วยงานของรัฐ ผูใ้ห้บริการและผูใ้ห้บริการดา้นการ
สนบัสนุน เป็นตน้ 
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8. การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านกังานฯรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลที่ไดร้ับในการด าเนินธุรกิจ โดยส านกังานฯจดัให้มีมาตรการ

รักษาความมัน่คงปลอดภยัเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ไดร้ับอนุญาตและเพื่อป้องกนัขอ้มูลจากการสูญ

หาย การน าไปใชใ้นทางมิชอบและการเปิดเผยขอ้มูลอย่างไม่เหมาะสม ทั้งน้ีพนกังานของส านกังานฯและ

บุคคลภายนอกที่ปฏิบติังานใด ๆ ในนามของส านกังานฯตอ้งปฏิบติัตามมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัที่เหมาะสม

ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และใช้มาตรการที่เหมาะสมส าหรับการใชแ้ละการถ่ายโอนขอ้มูล 

โปรดคลิกที่น่ี เพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัแนวทางการปกป้องขอ้มูลและความปลอดภยัของขอ้มูลของอีวาย 

9. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจบุัน 

ส านกังานฯรกัษาความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ส านกังานฯจดัเก็บไว ้ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัที่ท่าน
จะตอ้งแจง้ให้ส านกังานฯทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกบัรายละเอียดการติดต่อของท่านหรือขอ้มูลส่วนบุคคล
อื่น ๆ เพื่อใหส้ านกังานฯมีขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัที่สุดเกี่ยวกบัท่าน โดยท่านสามารถติดต่อบุคคลของส านกังานฯทีป่กติ
ท่านติดต่อดว้ย หรือสามารถติดต่อที่ส่วนงานคุม้ครองขอ้มูล อีวาย ประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวขอ้ “ติดต่อเรา” 
เพื่อท าการแจง้เปลี่ยนแปลงขอ้มูล 

10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านกังานฯมีนโยบายเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ี่กล่าวไว้

ในหัวขอ้ “วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” และ “ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคล” 

อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลส่วนบุคคลบางส่วนอาจมีความจ าเป็นตอ้งจดัเก็บต่อไปภายหลงั เพื่อให้การด าเนินงานของ

ส านกังานฯเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางวิชาชีพและทางกฎหมาย หรือระเบียบอื่นใดที่ใชบ้งัคบัแก่ส านกังานฯ เช่น จดัเก็บ 

เพื่อการพิสูจน์หรือตรวจสอบในกรณีอนัอาจเกิดขอ้พิพาท รวมถึงการใชก้ารก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี  เม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บรักษาดงักล่าว ส านกังานฯจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วน

บุคคลหรือท าให้ไม่สามารถระบุตวัตนถึงเจา้ของขอ้มูลไดอ้ีกต่อไป 

11. ผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

โดยทัว่ไป ส านกังานฯไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ 

ในกรณีทีส่ านกังานฯเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ส านกังานฯตอ้งไดร้ับความยินยอมจากผูป้กครอง ผูใ้ช้

อ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลไร้ความสามารถ หรือผูพ้ิทกัษ์

ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่กฎหมายก าหนด (แลว้แต่กรณี)  

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/generic/ey-protecting-your-data-our-approach-to-data-privacy-and-information-security.pdf
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ทั้งน้ี หากท่านเช่ือว่าท่านไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดให้ผูป้กครอง ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ผูอ้นุบาล หรือ

ผูพ้ิทกัษท์ี่มีอ านาจกระท าการแทนท่านแจง้ให้ส านกังานฯรับทราบเพื่อด าเนินการลบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวของท่าน 

12. การเปลี่ยนแปลงในค าประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้  

ส านกังานฯอาจปรับปรุงหรือแกไ้ขค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นครั้ งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงในการ

ด าเนินงานและบริการของส านกังานฯ เม่ือมีการประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในค าประกาศน้ี ทางส านกังานฯจะ

แกไ้ขวนัที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ไวด้า้นบนของค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัน้ี หากส านกังานฯมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนยัส าคญัในการเก็บรวบรวม ใชแ้ละโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ส านกังานฯจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวบนเวบ็ไซต์อย่างชดัเจน เพื่อให้ท่านรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในค าประกาศวา่ดว้ยความเป็นส่วนตวัน้ี

ขอให้ท่านตรวจสอบค าช้ีแจงอย่างสม ่าเสมอ 

13. ติดต่อเรา  

หากท่านมีค าถามใด ๆ เกี่ยวกบัการรวบรวม การใชแ้ละ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือประสงคใ์ชสิ้ทธิ

ของท่านภายใตค้ าช้ีแจงเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัน้ีโปรดติดต่อส่วนงำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - อีวำย ประเทศไทย 

ไดท้ี่ช่องทางดังต่อไปน้ี 

ที่อยู่เพื่อส่งไปรษณีย:์ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์193/136-137 ถ. รัชดาภิเษก  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ที่อยู่อีเมล:  thailand.dpo.office@th.ey.com 

หมายเลขโทรศพัท์: 02-264 9090 ต่อ 56006 หรือ 56010 
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