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บทน ำ 

ค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบคุคล ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปน้ีเรียกว่า “พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”)  

ในค าประกาศน้ี “ส านกังานฯ” และ “อีวาย” หมายถึง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ากดั บริษทั อีวาย เอซีเอส จ ากดั บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทั อีวาย โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 
จ ากดั และบริษทั อีวาย คอนซลัติ้ง จ ากดั โดยแต่ละบริษทัเป็นนิติบคุคลแยกกนั และเรียกรวมกนัว่า “กลุ่มบริษทั ส านกังาน   
อีวาย ประเทศไทย” ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใต ้พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล  

ในค าประกาศน้ี “ขอ้มูลส่วนบคุคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับคุคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม  แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ในค าประกาศน้ี “ขอ้มูลส่วนบคุลท่ีอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง  
ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวติัอาชญากรรม   ขอ้มูลสุขภาพ  ความพิการ  ขอ้มูลสหภาพ
แรงงาน  ขอ้มูลพนัธุกรรม  ขอ้มูลชีวภาพ  หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ี
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

1. วัตถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีส านกังานฯเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) จะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บั
วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

ลูกค้ำและบุคคลท่ีส ำนักงำนฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำของส ำนักงำนฯ 

เม่ือลูกคา้ว่าจา้งให้ส านกังานฯใหบ้ริการทางวิชาชีพ ส านกังานฯจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบคุคลเท่าท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนินการตามวตัถุประสงคห์รือตามฐานทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการดงักล่าว  

นอกจากน้ี ส านกังานฯอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของผูท่ี้ส านกังานฯไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงตามสัญญา
หรือทางอืน่ (ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลพนกังานของลูกคา้ และขอ้มูลลูกคา้หรือคู่คา้ของลูกคา้ของส านกังานฯ) โดยส านกังานฯ
จะขอรับการยืนยนัจากลูกคา้ของส านกังานฯว่าลูกคา้รายดงักล่าวมีอ านาจในการให้ขอ้มูลส่วนบคุคลกบัส านกังานฯเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการ และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลใด ๆ ท่ีให้กบัส านกังานฯนั้นตามกฎหมายท่ีบงัคบั
ใช ้

ขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญท่ี่ส านกังานฯเก็บรวบรวมและใชเ้พื่อการให้บริการหลกัของส านกังานฯนั้นไดม้าจากลูกคา้
ของส านกังานฯ (หรือท่ีส านกังานฯรวบรวมจากบคุคลภายนอกโดยตรงตามค าขอของลูกคา้) ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
ประกอบดว้ย แต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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▪ ขอ้มูลทัว่ไป เช่น ช่ือของท่าน บริษทัท่ีท่านร่วมงาน ต าแหน่งงานและความสัมพนัธ์ของท่านกบับคุคลใด
บุคคลหน่ึง 

▪ ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยูเ่พื่อส่งไปรษณีย ์ท่ีอยูอ่ีเมล และหมายเลขโทรศพัท ์
▪ ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงิน 
▪ รายละเอียดการจา้งงาน เช่น หมายเลขการจา้งงาน แผนกท่ีจา้งงาน บทบาทหนา้ท่ีและระยะเวลาการจา้งงาน 
▪ ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านหรือบคุคลภายนอกอื่นท่ีทา่นให้ไวก้บัส านกังานฯเพื่อวตัถปุระสงคใ์น

การรับบริการของส านกังานฯ เป็นตน้ 

ส าหรับงานบริการบางอยา่ง ส านกังานฯอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว เช่น การให้บริการยื่นแบบเสีย
ภาษีตอ้งมีการประมวลผลขอ้มูลการช าระเงินโดยลูกคา้ของส านกังานฯหรือคู่สมรส และผูอ้ยูใ่นอปุการะ ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือการบริจาคให้องคก์รการกุศล และส านกังานฯตอ้งประมวลผลขอ้มูลดา้น
สัญชาติ หรือเพศเพื่อให้บริการดา้นการขอวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย (Immigration services) 
นอกจากน้ี ในการใหบ้ริการท่ีปรึกษา การประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวจะขึ้นอยูก่บัขอบเขตการให้บริการและ
ธุรกิจท่ีใหบ้ริการ เช่น ส านกังานฯอาจประมวลผลขอ้มูลดา้นสุขภาพหากส านกังานฯให้บริการแก่ธุรกิจบริการทาง
สุขภาพ ธุรกิจเภสัชกรรม หรือธุรกิจประกนั  

นอกจากน้ี ส านกังานฯจะตรวจสอบขอ้มูลส่วนบคุคล ซ่ึงอาจรวมขอ้มูลท่ีอ่อนไหวบางประเภท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการพิจารณารับลูกคา้และการให้บริการทางวิชาชีพ เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรือขอ้บงัคบัอื่นท่ี
บงัคบัใชก้บัส านกังานฯดว้ย 

การตรวจสอบอาจรวมถึง 

▪ การยืนยนัพิสูจน์ตวัตน  
▪ การตรวจสอบความเป็นผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง (Ultimate beneficial ownership) ขององคก์รธุรกิจและ   

นิติบคุคลอื่น ๆ 
▪ การตรวจสอบความขดัแยง้ เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้รายอื่น 
▪ การต่อตา้นการฟอกเงินจากการประกอบอาชญากรรม และการตรวจสอบการจดัหาเงินทุนของผูก่้อการร้าย 
▪ การตรวจสอบความเป็นอิสระ 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม งำนสัมมนำ กิจกรรม และกำรบรรยำยเพ่ือให้ควำมรู้ท่ีจัดโดยส ำนักงำนฯ 

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม งานสัมมนา กิจกรรม และการบรรยายเพื่อให้
ความรู้ท่ีจดัโดยส านกังานฯ (รวมเรียกว่า “กิจกรรม”) ทั้งน้ี ส านกังานฯใชร้ะบบที่หลากหลายในการจดัการลงทะเบียน
กิจกรรม โดยจะมีค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัของแต่ละระบบซ่ึงจะอธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูลโดยระบบนั้น ส านกังานฯขอแนะน าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมอ่านค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัท่ี
แสดงไวใ้นระบบที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว 

เพื่อการจดัการเก่ียวกบักิจกรรมท่ีกล่าวมา ส านกังานฯจะท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปน้ี (แต่อยูภ่ายใน
ขอบเขตท่ีจ าเป็นส าหรับแต่ละกิจกรรมเท่านั้น) 
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▪ ขอ้มูลการติดต่อ (เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยูอ่เีมล และท่ีอยูเ่พื่อส่งไปรษณีย)์ 
▪ ขอ้มูลการท างาน (เช่น หนา้ท่ีและต าแหน่งงาน) 
▪ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ขอ้จ ากดัดา้นอาหารหรือความตอ้งการพิเศษ สถานะการ

ลงทะเบียน สถานะ/ประเภทของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ส านกังานฯอาจบนัทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอในพ้ืนท่ีสาธารณะภายในบริเวณงานท่ีจดัโดยส านกังานฯ เพื่อน ามาใชเ้ป็น
ส่ือทางการตลาดของส านกังานฯ ทั้งน้ี ภาพและเสียงของผูเ้ขา้ร่วมอาจจะถูกบนัทึก โดยส่ือท่ีบนัทึกไวจ้ะมีการแกไ้ข 
คดัลอก จดัแสดง เผยแพร่ หรือแจกจ่ายส่ือท่ีบนัทึกในภายหลงัตามความจ าเป็น 

บุคคลทีส่ ำนักงำนฯติดต่อทำงธุรกิจ 

ส านกังานฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบับุคคลท่ีส านกังานฯติดตอ่ทางธุรกิจ (ลูกคา้ทั้งในอดีต ปัจจบุนั และผู ้
ท่ีอาจเป็นลูกคา้ในอนาคต รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บการว่าจา้ง หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้และบคุคลติดต่อในทางธุรกิจ
ดงักล่าว เช่น อดีตพนกังาน ท่ีปรึกษา หน่วยงานก ากบัดูแล และนกัข่าว) ในฐานขอ้มูลของส านกังานฯ ทั้งน้ี การ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่าวจะสนบัสนุนงานดา้นการตลาดของส านกังานฯ โดยจะมีการส่งเอกสารตีพิมพข์อง
ส านกังานฯ จดหมายข่าว ส่ือทางการตลาด ขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสในการเรียนรู้ แบบส ารวจความคิดเห็น และจดหมาย
เชิญเขา้ร่วมกิจกรรมให้แก่บคุคลตามรายช่ือบุคคลติดต่อในฐานขอ้มูลของส านกังานฯ 

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

▪ ช่ือ ต าแหน่งงาน ท่ีอยู ่ท่ีอยูอ่เีมล หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
▪ ช่ือนายจา้งหรือองคก์รท่ีบุคคลนั้นเก่ียวขอ้ง 
▪ ส่ือทางการตลาดท่ีพึงประสงค ์ 
▪ การตอบรับจดหมายเชิญและการยืนยนัการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ขอ้มูลของบุคคลเพื่อติดต่อทางธุรกิจท่ีไม่ไดมี้การร่วมงานกบัส านกังานฯจะถูกลบออกจากฐานขอ้มูลของส านกังานฯ
เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะไม่รับข่าวสารทางการตลาดอีกต่อไป ส านกังานฯจะบนัทึกขอ้มูลของ
ท่านไปยงัรายช่ือของผูท่ี้เลือกไม่รับการส่ือสารจากส านกังานฯ 

ผู้สมัครงำน 

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

ส านกังานฯใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของผูส้มคัรเพื่อพจิารณาต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกบัทกัษะ ประสบการณ์ และการศึกษา
ของท่าน โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถกูส่งต่อให้กบัผูบ้ริหารในสายงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อ
การคดักรองการเขา้รับสัมภาษณ์งาน ทั้งน้ี ส านกังานฯจะท าการรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติม เช่น บนัทึกการสัมภาษณ์ ผลการ
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ประเมิน ขอ้เสนอแนะ และรายละเอียดขอ้เสนอการจา้งงาน หากทา่นไดรั้บเชิญให้เขา้สัมภาษณ์งานและผา่นเขา้สู่
กระบวนการขั้นต่อไป  

ในการสรรหาบุคลากรของส านกังานฯ  ส านกังานฯอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานในอนาคตของผูส้มคัรหรือต่อผลประโยชน์การจา้งงานในอนาคต โดยตอ้งไดรั้บความยินยอมอยา่งชดัแจง้จาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล เพื่อเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

ส านกังานฯรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลเก่ียวกบัผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี: 

▪ จากผูส้มคัรโดยตรง ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลท่ีผูส้มคัรให้ไวเ้ม่ือสมคัรงานโดยตรงผา่นเวบ็ไซต ์EY Careers  
▪ จากบริษทัจดัหางาน ตวัอยา่งเช่น เม่ือบริษทัจดัหางานท่ีมีรายละเอียดของผูส้มคัรติดต่อส านกังานฯเขา้มาเพื่อ

แนะน าผูส้มคัรในฐานะผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพ 

▪ ผา่นแหล่งขอ้มูลสาธารณะทางออนไลน์ ตวัอยา่งเช่น ประวติัการท างานท่ีผูส้มคัรโพสตท์างออนไลน์ (เช่น บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัที่ท  างานปัจจบุนัของผูส้มคัร หรือบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมทางอาชีพ เช่น LinkedIn) 

▪ โดยการอา้งอิง ตวัอยา่งเช่น ผา่นการอา้งอิงจากอดีตพนกังานหรือนายจา้งหรือจากบุคคลท่ีใชอ้า้งองิท่ีผูส้มคัร
ไดร้ะบุไว ้

พนักงำน 

ส านกังานฯจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานท่ีไดรั้บมาตั้งแต่ในกระบวนสรรหาบคุลากร และจะมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานโดยตลอดระยะเวลาท่ีมีสถานะเป็นพนกังานของส านกังานฯ ส านกังานฯจะ
ประมวลผลขอ้มูลเฉพาะเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการตามสัญญาจา้ง เพื่อการตรวจสอบความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ความเป็นอิสระ การบริหารจดัการความเส่ียง ตามนโยบายของส านกังานฯและ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และการจดัสวสัดิการต่าง ๆ แก่พนกังาน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีส านกังานฯไดรั้บมาจากพนกังานโดยตรง ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพนกังานตราบเท่าท่ีจ าเป็นและมีวตัถุประสงคโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น เช่น ขอ้มูลส่วน
บุคคลของสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของพนกังาน ไดแ้ก่ ช่ือและรายละเอียดของคู่สมรสหรือบุคคลเทียบเท่าและ 
ผูอ้ยูใ่นอปุการะ รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นการลงทุนและขอ้มูลดา้นผลประโยชนท์างการเงินของบคุคล
ดงักล่าว เพื่อการตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความเป็นอิสระ การบริหารจดัการความเส่ียง ตามนโยบาย
ของส านกังานฯและ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ช่ือและรายละเอียดของบุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน เพื่อการจดั
สวสัดิการต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงพนกังานตอ้งแจง้บคุคลผูน้ั้นแลว้ว่ามีการให้รายละเอียดขอ้มูลส่วน
บุคคลของบุคคลดงักล่าวแก่ส านกังานฯตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ และพนกังานตอ้งแจง้ค าประกาศว่าดว้ยความเป็น
ส่วนตวัน้ีเพ่ืออธิบายถึงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและสิทธิของบคุคลดงักล่าวเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวรับทราบ 
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ในกรณีทัว่ไป ส านกังานฯจะประมวลผลขอ้มูลพนกังานท่ีไดรั้บในกระบวนสรรหาบคุลากรของส านกังานฯและขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี (แต่อาจไม่จ ากดัเฉพาะเท่าน้ี): 

▪ รายละเอียดบญัชีธนาคาร หมายเลขประกนัสังคม หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
▪ ขอ้มูลผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น ขอ้มูลการลงทุน การถือครองหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

ส านกังานฯอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวของพนกังาน แตส่ านกังานฯจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากพนกังานก่อนท่ีจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว ขอ้มูลอ่อนไหวท่ีส านกังานฯ
ประมวลผล อาจรวมถึง: 

▪ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัภาวะทางสุขภาพทั้งทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ  
▪ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความประพฤติท่ีตอ้งสงสัยและการกระท าความผิด

ตามกฎหมาย 
▪ ขอ้มูลอตัลกัษณ์บคุคล (Biometrics) เพื่อการระบุตวัตน เช่น ลายน้ิวมือ  

 
หากจ าเป็นตอ้งมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ส านกังานฯจะประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวเม่ือไดรั้บ
ความยินยอมโดยชดัแจง้ล่วงหนา้จากพนกังาน เวน้แต่เป็นการประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบภายใตพ้.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล เช่น การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจา้ง การใหบ้ริการดา้นสุขภาพหรือดา้น
สังคม หรือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวนั้นจ าเป็นต่อการป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกายหรือสุขภาพของพนกังานหรือเป็นไปตามกฎเกณฑ ์กฎหมาย หรือระเบียบอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัแก่ส านกังานฯ  

อดีตพนกังำน (Alumni)   

ส านกังานฯรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัอดีตพนกังานอยูเ่สมอ อดีตพนกังานรวมถึงอดีตหุ้นส่วนส านกังานฯ พนกังาน
และพนกังานจา้งตามสัญญาว่าจา้ง โดยขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก็บรวบรวมจะจ ากดัเพียงช่ือของท่าน รายละเอียดการติดต่อ 
บทบาทหนา้ท่ี วนัเร่ิมงาน ต าแหน่ง สายงาน เป็นตน้ เพื่อบนัทึกขอ้มูลของท่านลงในฐานขอ้มูลอดีตพนกังานของ
ส านกังานฯ เวน้แต่ท่านจะแสดงความจ านงไม่เขา้ร่วมโครงการสานสัมพนัธก์ลุ่มอดีตพนกังานส านกังานฯ  

ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร (Suppliers)  

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการของส านกังานฯ (รวมถึงผูรั้บจา้งช่วงและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการและผูรั้บจา้งของส านกังานฯ) เพื่อบริหารจดัการความสัมพนัธ์และเพื่อท า
ตามสัญญาและเพื่อรับบริการจากผูจ้ดัหาสินคา้และบริการของส านกังานฯ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส านกังานฯประมวลผลนั้นโดยทัว่ไปจะจ ากดัเฉพาะขอ้มูลการติดต่อ (ช่ือ ช่ือนายจา้ง หมายเลข
โทรศพัท ์ท่ีอยูอ่ีเมล และรายละเอยีดการติดต่ออื่น ๆ) และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงิน 
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นอกจากน้ี ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัหาผูจ้ดัหาสินคา้และบริการรายใหม่ ส านกังานฯยงัใชข้อ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัหาสินคา้และ
บริการเพื่อตรวจสอบว่าส านกังานฯมีผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือขอ้จ ากดัดา้นความเป็นอิสระในการแต่งตั้งผูจ้ดัหาสินคา้
และบริการหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลงัอื่น ๆ ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนด เช่น การปรากฏช่ือในส่ือเชิงลบ 
การติดสินบนและการทจุริต และด าเนินการตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินอืน่ ๆ 

ผู้มำติดต่อทีส่ ำนักงำน  

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

ส านกังานฯใชก้ลอ้งวงจรปิดในการตรวจสอบตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต ซ่ึงภาพจากกลอ้งวงจรปิดจะถูกจดัเก็บ
อยา่งปลอดภยัและสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะเม่ือจ าเป็นเท่านั้น (เช่น เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค)์ ส านกังานฯ
จะเปิดเผยภาพจากกลอ้งวงจรปิดแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินตามกฎหมาย นอกจากน้ีส านกังานฯอาจเปิดเผยภาพ
จากกลอ้งวงจรปิดให้แก่บริษทัประกนัของส านกังานฯเพื่อด าเนินการเรียกร้องเอาประกนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ี
ไม่พึงประสงค ์โดยทัว่ไปแลว้ บนัทึกของกลอ้งวงจรปิดจะถูกลบหรือบนัทึกทบัโดยอตัโนมติัในช่วงเวลาส้ันๆตามท่ี
ก าหนด เวน้แตจ่ะมีเหตเุกิดขึ้นท่ีตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอีวายรวบรวมโดยทัว่ไปจะจ ากดัเฉพาะช่ือของท่าน ขอ้มูลติดต่อ สถานท่ี และเวลาท่ีท่านเขา้และออก
จากส านกังานของอีวาย 

ผู้เข้ำชมเว็บไซต์ ey.com 

ส านกังานฯรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีท่านให้โดยสมคัรใจผา่นเวบ็ไซตข์องอีวาย เช่นในกรณีท่ีท่านกรอกแบบฟอร์ม
ออนไลน์เพื่อติดต่ออีวาย สมคัรรับจดหมายข่าว ใชง้านเคร่ืองมือผา่นระบบออนไลน์ของอีวาย สมคัรเพื่อรับการส่ือสาร
ทางการตลาดจากอีวาย เขา้ร่วมในการส ารวจความคิดเห็นหรือลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยส านกังานฯ        
ส านกังานฯจะท าการจดัเกบ็ช่ือ ต าแหน่งงาน ขอ้มูลบริษทั และขอ้มูลอื่นใดก็ตามท่ีท่านให้ไวก้บัส านกังานฯ 

หากท่านลงทะเบียนในเวบ็ไซตข์องอีวาย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลของส านกังานฯ โปรด
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “บคุคลท่ีส านกังานฯติดต่อทางธุรกิจ” 

ขอ้มูลส่วนบุคคลบางอยา่งจะถูกรวบรวมโดยอตัโนมติัจากอุปกรณ์ส าหรับใชง้านของท่าน ตวัอยา่งเช่น หมายเลขไอพี
ของคอมพิวเตอร์ (IP address) ประเภทอุปกรณ์ท่ีใช ้หมายเลขประจ าตวัอุปกรณ์ (Device identification number) 
ประเภทของเบราวเ์ซอร์  ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ และขอ้มูลทางเทคนิคอื่น เช่น ขอ้มูลการเช่ือมต่อและบนัทึก
การเขา้ชมเวบ็ไซต ์เป็นตน้ ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บรวบรวมผา่นคกุก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นท่ีคลา้ยกนั      
(โปรดคลิกท่ีน่ี เพื่อศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการใชคุ้กก้ีของอีวาย) 

 

https://www.ey.com/en_gl/cookie-policy
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บุคคลท่ีเข้ำชมเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ปลั๊กอิน (Plugins)โซเชียลมีเดีย และเคร่ืองมือของอีวำย 

เวบ็ไซตโ์ซเชียลมีเดีย  

  

อีวายใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยมีหลายวตัถุประสงค์ เช่น การสรรหา

บุคลากร หรือการตลาด อีวายใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อให้ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโอกาสในการท างานท่ีอีวาย และงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอีวายจดัขึ้นโดยง่ายและเพื่อ

ส่งเสริมบริการและแบรนดข์องอีวาย 

แมว่้าอีวายจะรับผิดชอบเน้ือหาท่ีเผยแพร่โดยใชแ้พลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แต่อีวายไม่มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น การสร้างสถิติผูใ้ชห้รือการ

ใช้คุกก้ี) เม่ือใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่าน้ีท่านต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

กฎหมายและความเป็นส่วนตวัท่ีก าหนดโดยผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย  

หากท่านตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวหรือตอ้งการใชสิ้ทธิอื่น ๆ ของท่าน (เช่น สิทธิใน

การคดัค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน) ท่านควรติดต่อผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดีย  

ปลัก๊อินโซเชียลมีเดีย (Social 

media plugins) 

 

 

เว็บไซต์ของอีวายติดตั้งปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook plugins และ YouTube 

plugins เม่ือท่านเยี่ยมชมหนา้เพจท่ีมีปุ่ มปลัก๊อินอยา่งนอ้ยหน่ึงปุ่ ม เบราวเ์ซอร์ (Browser) 

ของท่านจะเช่ือมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายสังคม (Social network server) ท่ี

เก่ียวขอ้งและโหลดหน้าเพจขึ้นจากจุดนั้น ในขณะเดียวกนัผูใ้ห้บริการโซเชียลมีเดียจะ

ทราบว่ามีการเขา้เยี่ยมชมเพจบนเวบ็ไซตข์องอีวาย อีวายไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีผู ้

ให้บริการโซเชียลมีเดียรวบรวมจากการใช้ปุ่ มต่าง ๆ หากท่านตอ้งการป้องกนัการเก็บ

ขอ้มูลโปรดออกจากระบบบญัชีโซเชียลมีเดียของท่านก่อนเย่ียมชมเวบ็ไซต์ของอีวาย ผู ้

ให้บริการโซเชียลมีเดียไดต้ั้งค่าคุกก้ี (Cookies) ไว ้แตท่่านสามารถปิดใชง้านการยอมรับ

และการจดัเก็บคุกก้ีโดยเขา้ไปก าหนดในการตั้งค่าเบราวเ์ซอร์ (Browser setting) ของ

ท่าน 

หากท่านไดเ้ขา้สู่แพลตฟอร์มของผูใ้ห้บริการโซเชียลมีเดีย การประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้บริการโซเชียลมีเดียนั้น 

ๆ กรุณาให้ท่านอ่านและท าความเขา้ใจนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้บริการโซเชียล

มีเดียดงักล่าว 

เคร่ืองมือโซเชียลมีเดีย อีวายใช้แบบฟอร์ม LinkedIn Lead Gen ส าหรับเน้ือหาของอีวายท่ีไดรั้บการสนบัสนุน

และ LinkedIn InMails ส าหรับการสรรหาบุคลากรและแคมเปญการตลาด เม่ือสมาชิก 

LinkedIn คลิกท่ีประกาศรับสมคัรงานของอีวาย พวกเขาจะเห็นแบบฟอร์มท่ีมีขอ้มูลจาก

โปรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขากรอกไวโ้ดยอตัโนมัติ เช่น ช่ือ ข้อมูลการติดต่อ ช่ือ
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บริษทั  ระดับความอาวุโส ต าแหน่งงาน และสถานท่ีตั้ง ทันทีท่ีสมาชิก LinkedIn ส่ง 

(Submit) แบบฟอร์ม สมาชิกก็จะเช่ือมต่อกบัอีวาย 

หลักจรรยำบรรณของอีวำย 

หลกัจรรยาบรรณของอีวายวางแนวทางแก่พนกังาน ลูกคา้และบคุคลอื่น ๆ ท่ีอยูน่อกอีวายในการรายงานกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายซ่ึงเป็นการละเมิดมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่สอดคลอ้งกบัหลกั
จรรยาบรรณสากลของอีวาย (EY Global Code of Conduct) ในลกัษณะท่ีเป็นความลบัและไม่ว่าจะไม่ระบุช่ือหรือ
เปิดเผย การรายงานดงักล่าวสามารถกระท าไดท้ั้งทางออนไลนห์รือสายด่วนทางโทรศพัท ์

หลกัจรรยาบรรณของอีวายมีประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัและแบบฟอร์มใหค้วามยินยอมซ่ึงอธิบายถึงแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีอีวายไดป้ฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของอีวาย กรุณาอา้งอิงประกาศเร่ืองหลกัจรรยาบรรณของอีวายและ
แบบฟอร์มให้ความยินยอมน้ี  (โปรดคลิกท่ีน่ี) 

2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านกังานฯเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานหรือการใหบ้ริการลูกคา้ตามฐานทาง

กฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

1) กำรปฏบิัติตำมสัญญำ 

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบติัตามสัญญาหรือการเขา้ท าสัญญา รวมถึงการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการให้บริการตามสัญญาท่ีตกลงกนัไวร้ะหว่างส านกังานฯในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเป็นคูสั่ญญา  

2) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย 

ส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือจ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของส านกังานฯหรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอืน่ ซ่ึงตอ้งไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  

ตวัอยา่งของประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของส านกังานฯ ไดแ้ก่   

• เพื่อส่งมอบขอ้มูลและบริการทางวิชาชีพให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการด าเนินธุรกิจโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

• เพื่อการให้บริการอยา่งมีคุณภาพแก่ลูกคา้ และบริหารจดัการช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการอนั
เก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการ  

• เพื่อบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัผูติ้ดต่อทางธุรกิจของส านกังานฯ และการจดังานกิจกรรมรวมถึง
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมงานกิจกรรมดงักล่าว  

• เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอีวาย การบริการ และกิจกรรมต่างๆท่ีส านกังานฯจดัขึ้น 

• เพื่อพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายความเป็นอิสระของส านกังานฯ 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/6483/consent.pdf
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• เพื่อปกป้องส านกังานฯจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือการกระท าท่ีผดิกฎหมายหรือการฉ้อโกง 
• เพื่อป้องกนัส านกังานฯ บุคลากร ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการเขา้ถึงโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการร่ัวไหลของขอ้มูล 
• เพื่อป้องกนัและตรวจพบอาชญากรรม และการก าหนดขอ้เรียกร้อง การใชสิ้ทธิ และการปกป้องขอ้

เรียกร้องทางกฎหมาย 
• เพื่อจ าเป็นต่อการประมวลผลคดัเลือกผูส้มคัรท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
• เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัอดีตพนกังานของส านกังานฯ การส่งจดหมายข่าวและบริการของ

ส านกังานฯ และการเชิญอดีตพนกังานมาร่วมกิจกรรม  
• เพื่อพฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซตข์องส านกังานฯและประสบการณ์ผูใ้ช ้(User experience)  

3) กำรปฏบิัติตำมกฎหมำยหรือกฎข้อบังคับ 

ส านกังานฯอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัอืน่ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

การปฏิบติัตามค าส่ังของหน่วยงานก ากบัดูแลเพื่อเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) กำรได้รับควำมยินยอม  

หากส านกังานฯมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีออ่นไหว ส านกังานฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีอ่อนไหวของท่านต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านล่วงหนา้หรือการประมวลผลนั้นเป็นไป

โดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

5) เพ่ือป้องกนัหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล   

ส านกังานฯอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณีฉุกเฉิน เช่น เม่ือท่านอยูใ่นสภาวะท่ีเป็นอนัตรายท่ีไม่

อาจใหค้วามยินยอมได ้เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน 

3. สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านท่ีส านกังานฯเก็บรวบรวมและใช ้ดงัต่อไปน้ี 

• สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านท่ีส านกังานฯเก็บ

รวบรวม รวมถึงมีสิทธิให้ส านกังานฯเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความ

ยินยอม 

• สิทธิในกำรแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง: ท่านมีสิทธิแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้งหากขอ้มูลนั้น

ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิดหรือเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ 

• สิทธิในกำรกำรคัดค้ำนกำรประมวลผล: ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 

เช่น ในกรณีท่ีส านกังานฯประมวลผลขอ้มูลเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือภายใตฐ้าน

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญัดอ้ยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน หาก



ค ำประกำศว่ำด้วยควำมเป็นส่วนตัว   
 

11 
 

ส านกังานฯไม่มีสิทธิจะประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ส านกังานฯจะยติุการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่าน (ตามแต่สถานการณ์และตามท่ีกฎหมายก าหนด) 

• สิทธิในกำรระงบักำรใช้ข้อมลูส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เช่น ในระหว่างรอ

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีไดร้้องขอให้แกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวให้ถูกตอ้งหรือขอให้

ระงบัการใชแ้ทนการลบขอ้มูล  

• สิทธิในกำรลบหรือท ำลำยข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ส านกังานฯลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่าน

ไม่สามารถระบุตวับุคคล เช่น ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไม่จ าเป็นท่ีจะเกบ็รักษาไวต้ามวตัถุประสงค์

ในการเก็บรวบรวมหรือใชข้อ้มูลดงักล่าว หรือเม่ือท่านขอถอนความยินยอมของท่านหรือคดัคา้นการ

ประมวลผลขอ้มูล 

• สิทธิในกำรกำรให้โอนย้ำยข้อมลูส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บัอีวาย

ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านไดห้รือใชง้านโดยทัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานโดยอตัโนมติัและสิทธิ

ในการขอให้ส านกังานฯส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลราย

อื่น 

• สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่านในกรณีท่ีท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคล

โดยสมคัรใจและมีสิทธิเลือกจะไม่รับการส่ือสารทางการตลาด เวน้แต่การประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล

ดงักล่าวเพื่อประโยชน์อื่นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของท่าน โปรดติดต่อส่วนงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษทั 

ส านกังานอีวาย ประเทศไทย นอกจากน้ีท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ประเทศไทย 

ส านกังานฯจะด าเนินการตามค าร้องขอใชสิ้ทธิภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บค าร้องขอดงักล่าว 

4. การร้องเรียน 

หากท่านมีเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้สงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้บงัคบัอื่นใดของ
ส านกังานฯ ท่านสามารถติดต่อส่วนงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษทั ส านกังานอีวาย ประเทศไทย  ตาม
รายละเอียดการติดต่อในหวัขอ้ 13. เพื่อตรวจสอบขอ้ร้องเรียนของท่านและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการต่อไป   

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาชิกเครือข่ายอีวายด าเนินธุรกิจในกว่า 150 ประเทศทัว่โลก โดยโครงสร้างของอีวายบางประการเป็นไปในรูปแบบ
รวมศูนยซ่ึ์งรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีให้บริการให้แก่สมาชิกเครือข่ายอีวาย นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการให้บริการแก่
ลูกคา้ของอีวายครอบคลุมในหลายประเทศ ขอ้มูลบางอยา่งจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงไดโ้ดยบุคลากรในองคก์รอีวายท่ี
รับผิดชอบดูแลงานบริการดงักล่าว ซ่ึงบางกรณีส านกังานฯจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านไปยงั
สมาชิกเครือข่ายอีวายท่ีอยูน่อกประเทศไทย ในกรณีดงักล่าว ส านกังานฯจะด าเนินการตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล
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ส่วนบุคคลส าหรับการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างสมาชิกเครือขา่ยอีวาย (EY Binding Corporate Rules) และใช้
มาตรการรักษาความปลอดภยัและขอ้ควรระวงัทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภยัและความครบถว้น
สมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนภายในองคก์รและระหว่างสมาชิกเครือข่ายอีวาย เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเพียงพอเหมาะสมในการโอนขอ้มูลและการประมวลผลเพื่อเป็นไปตามพ.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะด าเนินการประมวลผลโดยผูใ้ห้บริการดา้นการสนบัสนุนของอีวายในขั้นตอนการ
ปฏิบติังานภายในของอีวาย ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูหวัขอ้ “ผูใ้หบ้ริการดา้นการสนบัสนุน” 

6. ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุน 

ส านกังานฯอาจโอนหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส านกังานฯรวบรวมไวไ้ปยงัผูใ้ห้บริการดา้นการสนบัสนุนภายนอก 
(รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ) ซ่ึงว่าจา้งโดยส านกังานฯเพือ่สนบัสนุนส่งเสริมขั้นตอนการปฏิบติังานภายในของ
ส านกังานฯ ตวัอยา่งเช่น ส านกังานฯว่าจา้งผูใ้ห้บริการดา้นการสนบัสนุนในการ (ก) สนบัสนุนงานดา้นส านกังานฯ
ทัว่ไปรวมถึงการพิมพ ์การผลิตและการจดัการดา้นเอกสาร การจดัเก็บและบริการแปล (ข) สนบัสนุนงานดา้นบญัชี 
การเงินและการเรียกเก็บเงิน  (ค) สนบัสนุนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการจดัการระบบและความปลอดภยั 
การจดัเก็บขอ้มูล แอปพลิเคชนัธุรกิจ ขอ้ความเสียงและการจ าลองระบบเพื่อวตัถุประสงคด์า้นความต่อเน่ืองทางธุรกิจ/
การกูค้ืนระบบ และ (ง) การตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การบริหารจดัการความเส่ียงและการสอบทาน
คุณภาพ 

ส านกังานฯมีนโยบายใชผู้ใ้หบ้ริการดา้นการสนบัสนุนภายนอกท่ีตอ้งมีมาตรการในการคุม้ครองขอ้มูล รักษาปลอดภยั
และการรักษาความลบัในระดบัท่ีเหมาะสมและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลนอกราชอาณาจกัร ส านกังานฯตอ้งจดัให้มีกระบวนการโอนขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีรวบรวมในประเทศไทยหรือ
เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีอยูใ่นประเทศไทย ท่ีเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านกังานฯอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี: 

o เปิดเผยเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวไวใ้นหวัขอ้ “วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคล” และ “ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล” รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ภายในองคก์รอีวายและสมาชิกเครือข่ายอีวาย  (โปรดดูรายช่ือองคก์รของอีวายและสมาชิกเครือข่ายอีวายใน 
EY Global website) 

o เพื่อปฏิบติัตามตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
o ในกรณีปรับโครงสร้างองคก์รหรือการรวมองคก์รของอีวายกบัองคก์รอ่ืน 
o หากส านกังานฯเช่ือว่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเหมาะสมตามเง่ือนไขการให้บริการและขอ้ตกลงอื่น ๆ หรือ

เพื่อคุม้ครองและปกป้องสิทธิ ทรัพยสิ์นหรือความปลอดภยัของส านกังานฯ 
o เพื่อการพิจารณาคดี หรือปฏิบติัตามค าส่ังศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น หรือเพื่อการไต่สวนของ

หน่วยงานก ากบัดูแลหรือหน่วยงานรัฐ 
หรือ 
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o ดว้ยความยินยอมของท่าน 

นอกจากน้ี ทางส านกังานฯตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรายงานธุรกรรมท่ีตอ้งสงสัยและกิจกรรมอื่น ๆ ต่อ
หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอืน่ 
และส านกังานฯอาจตอ้งรายงานการก่ออาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายดงักล่าว ส านกังานฯอาจไม่สามารถแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

ผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากส านกังานฯท่ีเป็นบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ บริษทัประกนั หน่วยงาน
ก ากบัดูแล กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต หน่วยงานก ากบัดูแลและวิชาชีพอ่ืน ๆ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ผูใ้หบ้ริการดา้นการพสูิจน์ตวัตน ผู ้
ให้บริการขอ้มูลอา้งอิงดา้นเครดิต ศาล ส านกังานต ารวจและหน่วยงานของรัฐ ผูใ้หบ้ริการและผูใ้หบ้ริการดา้นการ
สนบัสนุน เป็นตน้ 

8. การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านกังานฯรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีไดรั้บในการด าเนินธุรกิจ โดยส านกังานฯจดัให้มีมาตรการ

รักษาความมัน่คงปลอดภยัเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและเพื่อป้องกนัขอ้มูลจากการสูญ

หาย การน าไปใชใ้นทางมิชอบและการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งไมเ่หมาะสม ทั้งน้ีพนกังานของส านกังานฯและ

บุคคลภายนอกท่ีปฏิบติังานใด ๆ ในนามของส านกังานฯตอ้งปฏิบติัตามมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม

ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และใชม้าตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการประมวลผลขอ้มลู 

โปรดคลิกท่ีน่ี เพื่อดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางการปกป้องขอ้มูลและความปลอดภยัของขอ้มูลของอีวาย 

9. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน 

ส านกังานฯรักษาความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส านกังานฯจดัเก็บไว ้ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีท่าน
จะตอ้งแจง้ให้ส านกังานฯทราบถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัรายละเอียดการติดต่อของท่านหรือขอ้มูลส่วนบุคคล
อื่น ๆ เพื่อให้ส านกังานฯมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุดเก่ียวกบัท่าน โดยท่านสามารถติดต่อบคุคลของส านกังานฯท่ีปกติ
ท่านติดต่อดว้ย หรือสามารถติดตอ่ท่ีส่วนงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล กลุ่มบริษทั ส านกังานอีวาย ประเทศไทย ตาม
รายละเอียดในหวัขอ้ “ติดต่อเรา” เพื่อท าการแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มลู 

10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านกังานฯมีนโยบายเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวไว้

ในหวัขอ้ “วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล” และ “ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคล” 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/consulting/ey-protecting-your-data-brochure.pdf
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อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลส่วนบุคคลบางส่วนอาจมีความจ าเป็นตอ้งจดัเก็บต่อไปภายหลงั เพื่อให้การด าเนินงานของ

ส านกังานฯเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางวิชาชีพและทางกฎหมาย หรือระเบียบอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัแก่ส านกังานฯ เช่น จดัเก็บ 

เพื่อการพิสูจน์หรือตรวจสอบในกรณีอนัอาจเกิดขอ้พิพาท รวมถึงเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบติั

ตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี  

เม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บรักษาดงักล่าว ส านกังานฯจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลหรือท าให้ไม่สามารถ

ระบุตวัตนถึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลไดอ้ีกต่อไป 

11. ผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

โดยทัว่ไป ส านกังานฯไม่มีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ 

ในกรณีท่ีส านกังานฯเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ส านกังานฯตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครอง ผูใ้ช้

อ  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนบคุคลไร้ความสามารถ หรือผูพ้ิทกัษ์

ท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถตามท่ีกฎหมายก าหนด (แลว้แต่กรณี)  

ทั้งน้ี หากท่านเช่ือว่าท่านไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดต้ั้งใจ โปรดให้ผูป้กครอง ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ผูอ้นุบาล หรือ

ผูพ้ิทกัษท่ี์มีอ านาจกระท าการแทนท่านแจง้ให้ส านกังานฯรับทราบเพื่อด าเนินการลบขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่าวของท่าน 

12. การเปลี่ยนแปลงในค าประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี ้ 

ส านกังานฯอาจปรับปรุงหรือแกไ้ขค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราวหากมีการเปล่ียนแปลงในการ

ด าเนินงานและบริการของส านกังานฯ เม่ือมีการประกาศใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงในค าประกาศน้ี ทางส านกังานฯจะ

แกไ้ขวนัท่ี “ปรับปรุงล่าสุด” ไวด้า้นบนของค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัน้ี หากส านกังานฯมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งมีนยัส าคญัในการเก็บรวบรวม ใชแ้ละโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ส านกังานฯจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวบนเวบ็ไซตอ์ยา่งชดัเจน เพื่อให้ท่านรับทราบถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในค าประกาศว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัน้ี

ขอใหท้่านตรวจสอบค าช้ีแจงอยา่งสม ่าเสมอ 

13. ติดต่อเรา  

หากท่านมีค าถามใด ๆ เก่ียวกบัการรวบรวม การใชแ้ละ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านหรือประสงคใ์ชสิ้ทธิ

ของท่านภายใตค้  าช้ีแจงเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัน้ีโปรดติดตอ่ ส่วนงำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท 

ส ำนักงำนอีวำย ประเทศไทย ไดท่ี้ช่องทางดงัต่อไปน้ี 

ท่ีอยูเ่พื่อส่งไปรษณีย:์ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

หมายเลขโทรศพัท:์ 02-264 9090 ต่อ 77038 หรือ 56006 
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