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บทน า 

นโยบายความเป็นส่วนตวั (“นโยบาย”) ฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเกบ็รวบรวม การใช้ และ/
หรือการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นไป
ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปน้ีเรียกว่า “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

ในนโยบาย “ส านักงาน” หมายถึง แต่ละบริษัทท่ีเป็นนิติบุคคลแยกกนั หรือหมายรวมถึงบริษัทท้งัหมดใน กลุ่ม
บริษัท เอ็นซีเอช ออดิท จ ากัด (Nch Audit Co., Ltd.) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย (“ประมวลผล”) จะแตกต่ำงกนัไปขึ้นอยู่กับ 
วตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

ลูกค้าและบุคคลท่ีส านักงานได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลจากการให้บริการแก่ลูกค้าของส านักงาน 

เมื่อลูกค้ำว่ำจ้ำงให้ส ำนักงำนให้บรกิำรทำงวชิำชพี ส ำนักงำนจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ ำเป็นต่อ
กำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคห์รอืตำมฐำนทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว 

นอกจำกน้ี ส ำนักงำนอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ี่ส ำนักงำนไม่มคีวำมสมัพนัธ์โดยตรงตำมสญัญำ หรอืทำง
อื่น (ตวัอย่ำงเช่น ขอ้มูลพนักงำนของลูกคำ้ และขอ้มูลลูกคำ้หรอืคู่คำ้ของลูกคำ้ของส ำนักงำน) โดยส ำนักงำน จะขอรบั
กำรยืนยันจำกลูกค้ำของส ำนักงำนว่ำลูกค้ำรำยดังกล่ำวมีอ ำนำจในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับส ำนักงำนเพื่อ 
วตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้รกิำร และกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีใ่หก้บัส ำนักงำนนัน้ตำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้

ขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่ส ำนักงำนเกบ็รวบรวมและใชเ้พื่อกำรใหบ้รกิำรหลกัของส ำนักงำนนัน้ได้มำจำกลูกค้ำ ของ
ส ำนักงำน (หรอืที่ส ำนักงำนรวบรวมจำกบุคคลภำยนอกโดยตรงตำมค ำขอของลูกคำ้) ซึ่งข้อมูลดงักล่ำวประกอบดว้ย 
แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลทัว่ไป เช่น ขอ้มูลนิตบิุคคล ชื่อของท่ำน บรษิทัทีท่่ำนร่วมงำน ต ำแหน่งงำนและควำมสมัพนัธ์ของท่ำนกบั
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

• ขอ้มูลกำรตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่เพื่อส่งไปรษณีย ์ทีอ่ยู่อเีมล และหมำยเลขโทรศพัท์ 
• ขอ้มูลทำงกำรเงนิ เช่น ขอ้มูลเกีย่วกบักำรช ำระเงนิ 
• รำยละเอยีดกำรจำ้งงำน เช่น หมำยเลขกำรจำ้งงำน แผนกทีจ่ำ้งงำน บทบำทหน้ำทีแ่ละระยะเวลำกำรจำ้งงำน 
• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกบัท่ำนหรอืบุคคลภำยนอกอื่นที่ท่ำนให้ไว้กบัส ำนักงำนเพื่อวตัถุประสงค์ในกำร

รบับรกิำรของส ำนักงำน เป็นต้น 
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ส ำหรบังำนบรกิำรบำงอย่ำง ส ำนักงำนอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว เช่น กำรใหบ้รกิำรยื่นแบบเสยีภำษี
ต้องมกีำรประมวลผลขอ้มูลกำรช ำระเงนิโดยลูกคำ้ของส ำนักงำนหรอืคู่สมรส และผูอ้ยู่ในอุปกำระในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
กำรจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำล หรอืกำรบรจิำคให้องค์กรกำรกุศล และส ำนักงำนต้องประมวลผลข้อมูลด้ำนสญัชำติ หรอื
เพศเพื่อใหบ้รกิำรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมกบัชำวต่ำงชำติ นอกจำกน้ี ในกำรให้บรกิำรทีป่รกึษำ กำรประมวลขอ้มูล
ส่วนบุคคลทีอ่่อนไหวจะขึน้อยู่กบัขอบเขตกำรใหบ้รกิำรและธุรกจิทีใ่หบ้รกิำร เช่น ส ำนักงำนอำจประมวลผลขอ้มูลด้ำน
สุขภำพหำกส ำนักงำนใหบ้รกิำรแก่ธุรกจิบรกิำรทำงสุขภำพ ธุรกจิเภสชักรรม หรอืธุรกจิประกนั เป็นต้น 

นอกจำกน้ี ส ำนักงำนจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอำจรวมข้อมูลที่อ่อนไหวบำงประเภท ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ 
กระบวนกำรพจิำรณำรบัลูกคำ้และกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพี เพื่อปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัอื่นที ่
บงัคบัใชก้บัส ำนักงำนดว้ย 

กำรตรวจสอบอำจรวมถงึ 
• กำรยนืยนัพสิูจน์ตวัตน 
• กำรตรวจสอบควำมเป็นผู้รบัผลประโยชน์ที่แท้จรงิ (Ultimate beneficial ownership) ขององค์กรธุรกิจและนิติ

บุคคลอื่น ๆ 
• กำรตรวจสอบควำมขดัแยง้ เพื่อหลกีเลีย่งควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบัลูกคำ้รำยอื่น 
• กำรต่อต้ำนกำรฟอกเงนิจำกกำรประกอบอำชญำกรรม และกำรตรวจสอบกำรจดัหำเงนิทุนของผูก่้อกำรร้ำย (ถ้ำ

กฎหมำยประกำศใช)้ 
• กำรตรวจสอบควำมเป็นอสิระ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม งานสมัมนา กิจกรรม และการบรรยายเพื่อให้ความรู้ท่ีจดัโดยส านักงาน 

ส ำนักงำนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผู้เข้ำร่วมกำรประชุม งำนสมัมนำ กิจกรรม และกำรบรรยำยเพื่อให้ 
ควำมรู้ที่จดัโดยส ำนักงำน (รวมเรยีกว่ำ “กิจกรรม”) ทัง้น้ี ส ำนักงำนใช้ระบบที่หลำกหลำยในกำรจดักำรลงทะเบียน 
กิจกรรม โดยจะมีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของแต่ละระบบซึ่งจะอธิบำยเหตุผลและวิธีกำรเก็บรวบรวมและ 
ประมวลผลข้อมูลโดยระบบนัน้ ส ำนักงำนขอแนะน ำให้ผู้เขำ้ร่วมกิจกรรมอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัที่แสดงไวใ้น
ระบบทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่ำว 

เพื่อกำรจดักำรเกี่ยวกบักิจกรรมที่กล่ำวมำ ส ำนักงำนจะท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปน้ี (แต่อยู่ภำยใน 
ขอบเขตทีจ่ ำเป็นส ำหรบัแต่ละกจิกรรมเท่ำนัน้) 
• ขอ้มูลกำรตดิต่อ (เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศพัท์ ทีอ่ยู่อเีมล และทีอ่ยู่เพื่อส่งไปรษณีย)์ 
• ขอ้มูลกำรท ำงำน (เช่น หน้ำทีแ่ละต ำแหน่งงำน) 
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เช่น ข้อจ ำกัดด้ำนอำหำรหรือควำมต้องกำรพิเศษ สถำนะกำร 

ลงทะเบยีน สถำนะ/ประเภทของผูเ้ขำ้ร่วมกจิกรรม 
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ส ำนักงำนอำจบนัทกึภำพ เสยีง หรอืวดิโีอในพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในบรเิวณงำนทีจ่ดัโดยส ำนักงำน เพื่อน ำมำใชเ้ป็น สื่อ
ทำงกำรตลำดของส ำนักงำน ทัง้น้ี ภำพและเสียงของผู้เข้ำร่วมอำจจะถูกบันทึก โดยสื่อที่บันทึกไว้จะมีกำรแก้ไข 
คดัลอก จดัแสดง เผยแพร่ หรอืแจกจ่ำยสื่อทีบ่นัทกึในภำยหลงัตำมควำมจ ำเป็น 

บุคคลท่ีส านักงานติดต่อทางธุรกิจ 

ส ำนักงำนจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบับุคคลที่ส ำนักงำนตดิต่อทำงธุรกจิ (ลูกคำ้ทัง้ในอดตี ปัจจุบนั และผูท้ี่
อำจเป็นลูกค้ำในอนำคต รวมถึงบุคคลที่ได้รบักำรว่ำจ้ำง หรอืมคีวำมเกี่ยวข้องกบัลูกค้ำและบุคคลตดิต่อในทำงธุรกจิ 
ดังกล่ำว เช่น อดีตพนักงำน ที่ปรึกษำ หน่วยงำนก ำกับดูแล และนักข่ำว) ในฐำนข้อมูลของส ำนักงำน ทัง้น้ี กำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวจะสนับสนุนงำนด้ำนกำรตลำดของส ำนักงำน โดยจะมกีำรส่งเอกสำรตพีมิพข์อง
ส ำนักงำน จดหมำยข่ำว สื่อทำงกำรตลำด ข้อมูลเกีย่วกบัโอกำสในกำรเรยีนรู้ แบบส ำรวจควำมคดิเห็น และจดหมำย 
เชญิเขำ้ร่วมกจิกรรมใหแ้ก่บุคคลตำมรำยชื่อบุคคลตดิต่อในฐำนขอ้มูลของส ำนักงำน 

ส ำนักงำนประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
• ชื่อ ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยู่ ทีอ่ยู่อเีมล หมำยเลขโทรศพัท์และโทรสำร 
• ชื่อนำยจำ้งหรอืองคก์รทีบุ่คคลนั้นเกีย่วขอ้ง 
• สื่อทำงกำรตลำดทีพ่งึประสงค 
• กำรตอบรบัจดหมำยเชญิและกำรยนืยนักำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 

ขอ้มูลของบุคคลเพื่อตดิต่อทำงธุรกจิที่ไม่ไดม้กีำรร่วมงำนกบัส ำนักงำนจะถูกลบออกจำกฐำนขอ้มูลของส ำนักงำน เมื่อ
ถงึเวลำทีก่ ำหนด ในกรณีทีท่่ำนประสงค์จะไม่รบัข่ำวสำรทำงกำรตลำดอกีต่อไป ส ำนักงำนจะบนัทึกขอ้มูลของท่ำนไป
ยงัรำยชื่อของผูท้ีเ่ลอืกไม่รบักำรสื่อสำรจำกส ำนักงำน 

ผู้สมคัรงาน 

ส ำนักงำนเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูส้มคัรงำนที่ได้รบัจำกกำรสมคัรงำนกบัส ำนักงำน โดยทัว่ไป ข้อมูลนัน้รวมถงึ 
ประวตัิส่วนตวัโดยย่อ (Curriculum vitae - CV) เอกสำรแสดงตวัตน ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำน ข้อมูลกำร
จำ้งงำนและขอ้มูลบุคคลอำ้งองิ 

ส ำนักงำนใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรเพื่อพจิำรณำต ำแหน่งงำนทีเ่หมำะสมกบัทกัษะ ประสบกำรณ์ และกำรศึกษำ 
ของท่ำน โดยขอ้มูลดงักล่ำวจะถูกส่งต่อให้กบัผูบ้รหิำรในสำยงำนและผู้ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อ 
กำรคดักรองกำรเขำ้รบัสมัภำษณ์งำน ทัง้น้ี ส ำนักงำนจะท ำกำรรวบรวมขอ้มูลเพิม่เตมิ เช่น บนัทึกกำรสมัภำษณ์ ผล
กำร ประเมนิ ขอ้เสนอแนะ และรำยละเอยีดขอ้เสนอกำรจำ้งงำน หำกท่ำนไดร้บัเชญิใหเ้ขำ้สมัภำษณ์งำนและผ่ำนเข้ำสู่
กระบวนกำรขัน้ต่อไป 

ในกำรสรรหำบุคลำกรของส ำนักงำน  ส ำนักงำนอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ท ำงำนในอนำคตของผูส้มคัรหรอืต่อผลประโยชน์กำรจ้ำงงำนในอนำคต โดยต้องได้รบัควำมยนิยอมอย่ำงชดัแจง้จำก 
เจำ้ของขอ้มูล เพื่อเป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด  
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ส ำนักงำนรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผูส้มคัรจำกแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี: 
• จำกผูส้มคัรโดยตรง ตวัอย่ำงเช่น ขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหไ้วเ้มื่อสมคัรงำนโดยตรงผ่ำนเวบ็ไซต์ส ำนักงำน 
• จำกบรษิัทจดัหำงำน ตวัอย่ำงเช่น เมื่อบรษิัทจดัหำงำนที่มรีำยละเอียดของผู้สมคัรติดต่อส ำนักงำนเข้ำมำเพื่อ 

แนะน ำผูส้มคัรในฐำนะผูส้มคัรทีม่ศีกัยภำพ 
• ผ่ำนแหล่งข้อมูลสำธำรณะทำงออนไลน์ ตวัอย่ำงเช่น ประวัติกำรท ำงำนที่ผู้สมคัรโพสต์ทำงออนไลน์ (เช่น บน 

เวบ็ไซต์ของบรษิทัทีห่ำงำนปัจจุบนัของผูส้มคัร หรอืบนเวบ็ไซต์เครอืข่ำยสงัคมทำงอำชพี เช่น LinkedIn) 
• โดยกำรอำ้งองิ ตวัอย่ำงเช่น ผ่ำนกำรอำ้งองิจำกอดตีพนักงำนหรอืนำยจำ้งหรอืจำกบุคคลทีใ่ชอ้ำ้งองิทีผู่ส้มคัร ได้

ระบุไว ้

พนักงาน 

ส ำนักงำนจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนที่ได้รบัมำตัง้แต่ในกระบวนสรรหำบุคลำกร และจะมกีำรเกบ็ 
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนโดยตลอดระยะเวลำที่มีสถำนะเป็นพนักงำนของส ำนักงำน ส ำนักงำนจะ 
ประมวลผลข้อมูลเฉพำะเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำจ้ำง เพื่อกำรก ำกบัตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำม 
นโยบำยของส ำนักงำน  และกำรจดัสวสัดกิำรต่ำง ๆ แก่พนักงำน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ส ำนักงำนได้รับมำจำกพนักงำนโดยตรง ซึ่งรวมถึงข้อมูลผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกบัพนักงำน เช่น ชื่อและรำยละเอยีดของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลอื่นเพื่อกำรตรวจสอบ และ
กำรจดัสวสัดิกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงำน ซึ่งพนักงำนต้องแจ้งบุคคลผู้นัน้แล้วว่ำมกีำรใหร้ำยละเอยีดขอ้มูลกำร
ติดต่อ ของบุคคลดงักล่ำวให้ส ำนักงำนเป็นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และพนักงำนอำจให้นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวน้ี 
เพื่ออธบิำยถงึกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและสทิธขิองบุคคลดงักล่ำว 

ในกรณีทัว่ไป ส ำนักงำนจะประมวลผลขอ้มูลพนักงำนที่ไดร้บัในกระบวนสรรหำบุคลำกรของส ำนักงำนและขอ้มูลส่วน
บุคคลทีไ่ดร้บัเพิม่เตมิดงัต่อไปน้ี (แต่อำจไม่จ ำกดัเฉพำะเท่ำน้ี): 
• รำยละเอยีดบญัชธีนำคำร หมำยเลขประกนัสงัคม หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง เลขบตัรประชำชน 
• ขอ้มูลผลประโยชน์ทำงกำรเงนิของพนักงำน สมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิ และสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิที่สุด

ของพนักงำน เช่น ขอ้มูลกำรลงทุน กำรถอืครองหลกัทรพัย ์ เป็นต้น ขอ้มูลผลประโยชน์ทำงกำรเงนิ เช่น ขอ้มูล
กำรลงทุน กำรถอืครองหลกัทรพัย ์เป็นต้น 

• ขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหน่งหน้ำทีก่ำรงำนทีน่อกเหนือจำกส ำนักงำนของพนักงำน สมำชกิในครอบครวัที่ใกลช้ดิ และ
สมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิทีสุ่ดของพนักงำน 

ส ำนักงำนอำจจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของพนักงำน แต่ส ำนักงำนจ ำเป็นที่
จะต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกพนักงำนก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ข้อมูลอ่อนไหวที่ ส ำนักงำน 
ประมวลผล อำจรวมถงึ: 

• ขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัภำวะทำงสุขภำพทัง้ทำงดำ้นร่ำงกำยหรอืจติใจ 
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับควำมประพฤติที่ต้องสงสัยและกำรกระ ท ำ

ควำมผดิตำมกฎหมำย 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อกำรระบุตวัตน เช่น ลำยน้ิวมอื เป็นต้น 
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หำกจ ำเป็นต้องมกีำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหว ส ำนักงำนจะประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำวเมื่อไดร้บั 
ควำมยนิยอมโดยชดัแจง้ล่วงหน้ำจำกพนักงำน เวน้แต่เป็นกำรประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบภำยใต้พ.ร.บ. 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น กำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง กำรใหบ้รกิำรดำ้นสุขภำพหรอืด้ำน 
สังคม หรือกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวนั้นจ ำเป็นต่อกำรป้องกันและระงบัอันตรำยต่อชวีติ 
ร่ำงกำยหรอืสุขภำพของพนักงำนหรอืเป็นไปตำมกฎเกณฑ ์กฎหมำย หรอืระเบยีบอื่นใดทีใ่ชบ้งัคบัแก่ส ำนักงำน 

อดีตพนักงาน  

ส ำนักงำนรกัษำควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัอดตีพนักงำนอยู่เสมอ อดตีพนักงำนรวมถงึอดตีหุน้ส่วนส ำนักงำน พนักงำน และ
พนักงำนจ้ำงตำมสญัญำว่ำจ้ำง โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะจ ำกดัเพยีงชื่อของท่ำน รำยละเอียดกำรตดิต่อ 
บทบำทหน้ำที่ วนัเริม่งำน ต ำแหน่ง สำยงำน เป็นต้น เพื่อบนัทึกข้อมูลของท่ำนลงในฐำนข้อมูลอดีตพนักงำนของ 
ส ำนักงำน เวน้แต่ท่ำนจะแสดงควำมจ ำนงไม่เขำ้ร่วมโครงกำรสำนสมัพนัธ์กลุ่มอดตีพนักงำนส ำนักงำน (หำกส ำนักงำน
มโีครงกำรในอนำคต) 

ผู้จดัหาสินค้าและบริการผู้จดัหาสินค้าและบริการ  

ส ำนักงำนประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผูจ้ดัหำสนิคำ้และบรกิำรของส ำนักงำน (รวมถงึผูร้บัจำ้งช่วงและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกบัผู้จดัหำสนิค้ำและบริกำรและผู้รบัจ้ำงของส ำนักงำน) เพื่อบรหิำรจดักำรควำมสัมพนัธ์และเพื่อท ำตำม
สญัญำและเพื่อรบับรกิำรจำกผูจ้ดัหำสนิคำ้และบรกิำรของส ำนักงำน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนประมวลผลนัน้โดยทัว่ไปจะจ ำกัดเฉพำะข้อมูลกำรติดต่อ (ชื่อ ชื่อนำยจ้ำง หมำยเลข 
โทรศพัท์ ทีอ่ยู่อเีมล และรำยละเอยีดกำรตดิต่ออื่น ๆ) และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช ำระเงนิ 

นอกจำกน้ี ก่อนทีจ่ะด ำเนินกำรจดัหำผูจ้ดัหำสนิค้ำและบรกิำรรำยใหม่ ส ำนักงำนยงัใชข้อ้มูลเกีย่วกบัผูจ้ดัหำสนิค้ำและ 
บรกิำรเพื่อตรวจสอบว่ำส ำนักงำนมผีลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืขอ้จ ำกดัด้ำนควำมเป็นอสิระในกำรแต่งตัง้ผู้จดัหำสนิคำ้ 
และบรกิำรหรอืไม่ รวมถึงกำรตรวจสอบภูมหิลงัอื่น ๆ  ที่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัก ำหนด เช่น กำรปรำกฏชื่อในสื่อเชงิ
ลบ กำรตดิสนิบนและกำรทุจรติ และด ำเนินกำรตรวจสอบอำชญำกรรมทำงกำรเงนิอื่น ๆ  

ผู้มาติดต่อท่ีส านักงาน  

เมื่อท่ำนมำติดต่อที่ส ำนักงำน ส ำนักงำนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกบำง 
ประกำรแก่ท่ำน (เช่น กำรเขำ้ถงึอำคำรและหอ้งประชุม หรอื Wi-Fi) เพื่อควบคุมกำรเข้ำถงึอำคำรของส ำนักงำน และ 
เพื่อปกป้องส ำนักงำน บุคลำกร ทรพัยส์นิและขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัของส ำนักงำน (เช่น กำรใชก้ลอ้งวงจรปิด) 

ส ำนักงำนใช้กล้องวงจรปิดในกำรตรวจสอบตำมขอบเขตที่กฎหมำยอนุญำต ซึ่งภำพจำกกล้องวงจรปิดจะถูกจดัเกบ็ 
อย่ำงปลอดภัยและสำมำรถเข้ำถึงได้เฉพำะเมื่อจ ำเป็นเท่ำนัน้ (เช่น เพื่อตรวจสอบเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์) 
ส ำนักงำน จะเปิดเผยภำพจำกกล้องวงจรปิดแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด ำเนินตำมกฎหมำย นอกจำกน้ีส ำนักงำน
อำจเปิดเผยภำพจำกกลอ้งวงจรปิดใหแ้ก่บรษิทัประกนัของส ำนักงำนเพื่อด ำเนินกำรเรยีกรอ้งเอำประกนัอนัเป็นผลมำ
จำกเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยทัว่ไปแล้ว บันทึกของกล้องวงจรปิดจะถูกลบหรือบันทึกทับโดยอัตโนมัติใน
ช่วงเวลำสัน้ ๆ ตำมทีก่ ำหนด เวน้แต่จะมเีหตุเกดิขึน้ทีต่้องมกีำรตรวจสอบเพิม่เตมิ 
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนรวบรวมโดยทัว่ไปจะจ ำกดัเฉพำะชื่อของท่ำน ข้อมูลติดต่อ สถำนที่ และเวลำที่ท่ำนเข้ำ
และออกจำกส ำนักงำน 

ผู้เข้าชมเวบ็ไซต์  

ส ำนักงำนรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้โดยสมคัรใจผ่ำนเวบ็ไซต์ เช่น ในกรณีที่ท่ำนกรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์
เพื่อตดิต่อส ำนักงำน สมคัรรบัจดหมำยข่ำว ใชง้ำนเครื่องมอืผ่ำนระบบออนไลน์ สมคัรเพื่อรบักำรสื่อสำรทำงกำรตลำด
จำกส ำนักงำน เขำ้ร่วมในกำรส ำรวจควำมคดิเหน็หรอืลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมกจิกรรมทีจ่ดัโดยส ำนักงำน  ส ำนักงำนจะ
ท ำกำรจดัเกบ็ชื่อ ต ำแหน่งงำน ขอ้มูลบรษิทั และขอ้มูลอื่นใดกต็ำมทีท่่ำนใหไ้วก้บัส ำนักงำน 

หำกท่ำนลงทะเบียนในเว็บไซต์ของส ำนักงำน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกจดัเก็บไว้ในฐำนข้อมูลของส ำนักงำน 
โปรดดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “บุคคลที่ส ำนักงำนตดิต่อทำงธุรกจิ” 

ขอ้มูลส่วนบุคคลบำงอย่ำงจะถูกรวบรวมโดยอตัโนมตัจิำกอุปกรณ์ส ำหรบัใชง้ำนของท่ำน ตวัอย่ำงเช่น หมำยเลขไอพ ี
ของคอมพวิเตอร์ (IP address) ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ หมำยเลขประจ ำตวัอุปกรณ์ (Device identification number)
ประเภทของเบรำว์เซอร์  ข้อมูลต ำแหน่งที่ตัง้ทำงภูมศิำสตร์ และข้อมูลทำงเทคนิคอื่น เช่น ข้อมูลกำรเชื่อมต่อและ
บนัทกึ กำรเขำ้ชมเวบ็ไซต์ เป็นต้น ขอ้มูลดงักล่ำวจะถูกเกบ็รวบรวมผ่ำนคุกกี้ (Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่นทีค่ลำ้ยกนั 

บุคคลท่ีเข้าเวบ็ไซต์โซเชียลมีเดีย (ถ้ามีในอนาคต) 

ส ำนักงำนใชแ้พลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่ำง ๆ เช่น Facebook  โดยมหีลำยวตัถุประสงค ์เช่น กำรสรรหำ บุคลำกร หรอื
กำรตลำด ส ำนักงำนใช้โซเชยีลมเีดียเพื่อใหท้่ำนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง กบัโอกำสในกำรท ำงำนที่ส ำนักงำน 
และงำนกจิกรรมต่ำง ๆ ทีส่ ำนักงำนจดัขึน้โดยง่ำยและเพื่อส่งเสรมิบรกิำรและแบรนด์ของส ำนักงำน  

แมว้่ำส ำนักงำนจะรบัผดิชอบเน้ือหำทีเ่ผยแพร่โดยใช้แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี แต่ส ำนักงำนไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำร
จดักำรแพลตฟอร์มโซเชยีลมเีดีย (เช่น กำรสร้ำงสถิติผู้ใช้หรอืกำร ใช้คุกกี้) เมื่อใช้แพลตฟอร์มโซเชยีลมเีดียเหล่ำน้ี
ท่ำนต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและควำมเป็นส่วนตวัทีก่ ำหนดโดยผูใ้หบ้รกิำรแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี 

หำกท่ำนต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลดงักล่ำวหรอืต้องกำรใช้สทิธิอื่น ๆ ของท่ำน (เช่น สทิธิใน กำรคดัค้ำนกำรประมวลผล
ขอ้มูลของท่ำน) ท่ำนควรตดิต่อผูใ้หบ้รกิำรแพลตฟอรม์ โซเชยีลมเีดยี 

ในอนำคต หำกส ำนักงำนใช้แบบฟอร์ม LinkedIn Lead Gen ส ำหรบัเน้ือหำของส ำนักงำนที่ได้รบักำรสนับสนุน และ 
LinkedIn ส ำหรบักำรสรรหำบุคลำกรและแคมเปญกำรตลำด เมื่อสมำชกิ LinkedIn คลิกที่ประกำศรบัสมคัรงำนของ
ส ำนักงำน พวกเขำจะเห็นแบบฟอร์มที่มขี้อมูลจำก โปรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขำกรอกไว้โดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อ 
ข้อมูลกำรติดต่อ ชื่อ บรษิัท ระดบัควำมอำวุโส ต ำแหน่งงำน และสถำนที่ตัง้ ทนัทีที่สมำชกิ LinkedIn ส่ง (Submit) 
แบบฟอรม์ สมำชกิกจ็ะเชื่อมต่อกบัส ำนักงำน 
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หลกัจรรยาบรรณของส านักงาน 

หลกัจรรยำบรรณของส ำนักงำนวำงแนวทำงแก่พนักงำน ลูกค้ำและบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่นอกส ำนักงำนในกำรรำยงำน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ผิดจรรยำบรรณหรือผิดกฎหมำยซึ่งเป็นกำรละเมิดมำตรฐำนวิชำชีพหรือไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยำบรรณสำกลของสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่ำงประเทศ (IFAC)  ในลกัษณะทีเ่ป็นควำมลบัและไม่ว่ำ
จะไม่ระบุชื่อหรอืเปิดเผยกำรรำยงำนดงักล่ำวสำมำรถกระท ำไดทัง้ทำงออนไลน์หรอืสำยด่วนทำงโทรศพัท์ 

หลกัจรรยำบรรณของส ำนักงำนมปีระกำศเกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตวัและแบบฟอรม์ให้ควำมยนิยอมซึ่งอธิบำยถงึแนว
ทำงกำรปฏิบัติที่ส ำนักงำนได้ปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณของส ำนักงำนกรุณำอ้ำงอิงนโยบำยข้อก ำหนดด้ำน
จรรยำบรรณ 

2. ฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ส ำนักงำนเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรปฎิบตัิงำนหรอืกำรให้บริกำรลูกค้ำตำมฐำนทำง
กฎหมำย ดงัต่อไปน้ี 

1) การปฏิบติัตามสญัญา 
ส ำนักงำนประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฎบิตัติำมสญัญำหรอืกำรเขำ้ท ำสญัญำ รวมถงึกำรปฎบิตัติำม
เงื่อนไขกำรให้บรกิำรตำมสัญญำที่ตกลงกนัไว้ระหว่ำงส ำนักงำนในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลทีเ่ป็นคู่สญัญำ  

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ส ำนักงำนประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของส ำนักงำนหรอืของบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น ซึ่งต้องไม่ละเมดิสทิธแิละเสรภีำพของเจำ้ของขอ้มูล 

ตวัอย่ำงของประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของส ำนักงำน ไดแ้ก่ 
• เพื่อส่งมอบขอ้มูลและบรกิำรทำงวชิำชพีให้กบัลูกค้ำได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ และกำรด ำเนินธุรกิจโดยถูกต้อง

ตำมกฎหมำย 
• เพื่อกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมคุีณภำพแก่ลูกคำ้และบรหิำรจดักำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรอนัเกีย่วเน่ือง

กบักำรใหบ้รกิำร 
• เพื่อบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัผูต้ิดต่อทำงธุรกจิของส ำนักงำน และกำรจดังำนกจิกรรมรวมถงึลงทะเบียน

เพื่อเขำ้ร่วมงำนกจิกรรมดงักล่ำว 
• เพื่อใหข้อ้มูลเกีย่วกบัส ำนักงำนกำรบรกิำรและกจิกรรมต่ำงๆทีส่ ำนักงำนจดัขึน้ 
• เพื่อพจิำรณำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบำยควำมเป็นอสิระของส ำนักงำน 
• เพื่อปกป้องส ำนักงำนจำกกำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำ หรอืกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำยหรอืกำรฉ้อโกง 
• เพื่อป้องกนัส ำนักงำน บุคลำกรข้อมูลทีเ่ป็นควำมลบั และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจำกกำรเขำ้ถงึโดยไม่ได้

รบัอนุญำตหรอืกำรรัว่ไหลของขอ้มูล 
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• เพื่อป้องกนัและตรวจพบอำชญำกรรม และกำรก ำหนดขอ้เรยีกรอ้ง กำรใชส้ทิธแิละกำรปกป้องขอ้เรยีกรอ้งทำง
กฎหมำย 

• เพื่อจ ำเป็นต่อกำรประมวลผลคดัเลอืกผูส้มคัรทีเ่หมำะสมกบัต ำแหน่งงำน 
• เพื่อรกัษำควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัอดตีพนักงำนของส ำนักงำน กำรส่งจดหมำยข่ำวและบรกิำรของส ำนักงำน และ

กำรเชญิอดตีพนักงำนมำร่วมกจิกรรม  
• เพื่อพฒันำและปรบัปรุงเวบ็ไซต์ของส ำนักงำนและประสบกำรณ์ผูใ้ช ้(User experience) 

 
3) การปฏิบติัตามกฎหมายหรอืกฎข้อบงัคบั 

ส ำนักงำนอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฎิบตัติำมกฎหมำยและกฎข้อบงัคบัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ของหน่วยงำนก ำกบัดูแลเพื่อเป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) การได้รบัความยินยอม  
หำกส ำนักงำนมคีวำมจ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ส ำนักงำนประมวลผลของท่ำนต่อเมื่อ
ไดร้บัควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนล่วงหน้ำหรอืกำรประมวลผลนัน้เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น เพื่อเป็น 
กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย เพื่อใชส้ทิธหิรอืปกป้องสทิธทิำงกฎหมำย หรอืเพื่อประโยชน์สำธำรณะ  

5) เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
ส ำนักงำนอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อท่ำนอยู่ในสภำวะที่เป็นอนัตรำยที่ไม่
อำจใหค้วำมยนิยอมไดเ้พื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของท่ำน 

3. สิทธิของท่านท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่ำนมสีทิธติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทีส่ ำนักงำนเกบ็รวบรวมและใชด้งัต่อไปน้ี 
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่ำนมสีทิธขิอเขำ้ถงึและขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทีส่ ำนักงำนเกบ็รวบรวม

รวมถงึมสีทิธใิหส้ ำนักงำนเปิดเผยกำรไดม้ำซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวโดยทีท่่ำนไม่ได้ใหค้วำม ยนิยอม  
• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถกูต้อง: ท่ำนมสีทิธแิก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหถู้กต้องหำกขอ้มูลนั้นก่อให้เกิด

กำรเขำ้ใจผดิหรอืเป็นขอ้มูลทีไ่ม่ถูกต้องหรอืไม่สมบูรณ์  
• สิทธิในการการคดัค้านการประมวลผล: ท่ำนมสีทิธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

เช่น ในกรณีทีส่ ำนักงำนประมวลผลขอ้มูลเพื่อกำรด ำเนินภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะหรอืภำยใต้ฐำน ประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมำยและประโยชน์ดงักล่ำวมคีวำมส ำคญัด้อยกว่ำสทิธิข ัน้พื้นฐำนของท่ำน หำกส ำนักงำนไม่มี
สิทธิจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว ส ำนักงำนจะยุติกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (ตำมแต่
สถำนกำรณ์และตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด) 

• สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมสีทิธขิอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เช่น ในระหว่ำงรอ กำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมที่ไดร้อ้งขอใหแ้ก้ไขขอ้มูลดงักล่ำวใหถู้กต้องหรอืขอให้ ระงบักำร
ใชแ้ทนกำรลบขอ้มูล 
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• สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูล: ท่ำนมสีทิธขิอใหส้ ำนักงำนลบ ท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ไม่
สำมำรถระบุตวับุคคล เช่น ในกรณีทีข่อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวไม่จ ำเป็นที่จะเกบ็รกัษำไวต้ำมวตัถุประสงค์ ในกำร
เกบ็รวบรวมหรอืใชข้อ้มูลดงักล่ำว หรอืเมื่อท่ำนขอถอนควำมยนิยอมของท่ำนหรอืคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูล 

• สิทธิในการการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ไว้กับ
ส ำนักงำนในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนได้หรอืใช้งำนโดยทัว่ไปด้วยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่ท ำงำนโดยอตัโนมตัิและ
สทิธใินกำรขอใหส้ ำนักงำนส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรำยอื่น 

• สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่ำนมสีทิธเิพกิถอนควำมยนิยอมของท่ำนในกรณีทีท่่ำนใหข้อ้มูลส่วนบุคคลโดย
สมคัรใจและมสีทิธิเลือกจะไม่รบักำรสื่อสำรทำงกำรตลำด เว้นแต่กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเพื่อ
ประโยชน์อื่นโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

หำกท่ำนมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่ำน โปรดติดต่อส ำนักงำน นอกจำกน้ีท่ำนมีสิทธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอใชส้ทิธภิำยใน 30 วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้งขอดงักล่ำว 

4. การร้องเรียน  

หำกท่ำนมีเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยว่ำมีกำรละเมิดกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อบังคับอื่นใดของ
ส ำนักงำน ท่ำนสำมำรถตดิต่อส่วนงำนคุ้มครองขอ้มูลส ำนักงำน ประเทศไทย ตำมรำยละเอยีดกำรตดิต่อในหวัขอ้ 13. 
เพื่อตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของท่ำนและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัวธิกีำรด ำเนินกำรต่อไป 

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

โครงสร้ำงของส ำนักงำนบำงประกำรเป็นไปในรูปแบบรวมศูนย์ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ให้บริกำรให้แก่
ส ำนักงำน นอกจำกน้ีในกรณีที่กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำของส ำนักงำนครอบคลุมในหลำยประเทศ ข้อมูลบำงอย่ำงจึง
จ ำเป็นต้องเข้ำถึงได้โดยบุคลำกรในองค์กรส ำนักงำนที่รบัผิดชอบดูแลงำน  บรกิำรดงักล่ำว ซึ่งบำงกรณีส ำนักงำน
จ ำเป็นต้องส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัส ำนักงำน ในกรณีดงักล่ำว ส ำนักงำนใช้มำตรกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัและขอ้ควรระวงัทำงกฎหมำยที่ เหมำะสมเพื่อรกัษำควำมปลอดภยัและควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วน
บุคคลที่โอนภำยในองค์กรส ำนักงำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงเพยีงพอ
เหมำะสมในกำรโอนขอ้มูลและกำรประมวลผลเพื่อเป็นไปตำมพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะด ำเนินกำรประมวลผลโดยผู้ให้บรกิำรด้ำนกำรสนับสนุนของส ำนักงำนในขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำนภำยในของส ำนักงำน ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดูหวัขอ้“ผู้ใหบ้รกิำรดำ้นกำรสนับสนุน” 

6. ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุน 

ส ำนักงำนอำจโอนหรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีส่ ำนักงำนรวบรวมไวไ้ปยงัผูใ้หบ้รกิำรด้ำนกำรสนับสนุนภำยนอก ซึ่ง
ว่ำจำ้งโดยส ำนักงำนเพื่อสนับสนุนส่งเสรมิขัน้ตอนกำรปฏบิัตงิำนภำยในของส ำนักงำน ตวัอย่ำงเช่น ส ำนักงำนว่ำจ้ำง
ผู้ให้บรกิำรด้ำนกำรสนับสนุนในกำร (ก) สนับสนุนงำนด้ำนส ำนักงำนทัว่ไปรวมถึงกำรพมิพ์กำรผลิตและกำรจดักำร
ด้ำนเอกสำรกำรจดัเก็บและบรกิำรแปล (ข) สนับสนุนงำนด้ำนบญัชกีำรเงนิและกำรเรยีกเก็บเงนิ (ค) สนับสนุนงำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศรวมถึงกำรจดักำรระบบและควำมปลอดภยักำรจดัเก็บข้อมูลแอปพลิเคชนัธุรกิจข้อควำม
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เสยีงและกำรจ ำลองระบบเพื่อวตัถุประสงค์ด้ำนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ/กำรกู้คนืระบบ และ (ง) กำรตรวจสอบควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรสอบทำนคุณภำพ  

ส ำนักงำนมนีโยบำยใช้ผู้ใหบ้รกิำรด้ำนกำรสนับสนุนภำยนอกที่ต้องมมีำตรกำรในกำรคุ้มครองขอ้มูล รกัษำปลอดภยั
และกำรรกัษำควำมลบัในระดบัที่เหมำะสมและปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลนอกรำชอำณำจักร ส ำนักงำนต้องจัดให้มีกระบวนกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในประเทศไทยหรอื
เกีย่วขอ้งกบัเจำ้ของขอ้มูลทีอ่ยู่ในประเทศไทย ทีเ่หมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย  

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

ส ำนักงำนอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกรณีดงัต่อไปน้ี:  
• เปิดเผยเพื่อด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท์ีก่ล่ำวไวใ้นหวัขอ้ “วตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” และ 

“ฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมและกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลภำยในองค์กร
ส ำนักงำน 

• เพื่อปฏบิตัติำมตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
• ในกรณีปรบัโครงสรำ้งองคก์รหรอืกำรรวมองคก์รของส ำนักงำนกบัองคก์รอื่น  
• หำกส ำนักงำนเชื่อว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวเหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรให้บรกิำรและข้อตกลงอื่ นๆ หรอืเพื่อ

คุม้ครองและปกป้องสทิธทิรพัยส์นิหรอืควำมปลอดภยัของส ำนักงำน 
• เพื่อกำรพิจำรณำคดีหรอืปฎิบตัิตำมค ำสัง่ศำลหรอืกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่น เช่น พรบ. กำรฟอกเงิน (ถ้ำ

ประกำศใช)้ และ พรบ หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ เป็นต้น หรอืเพื่อกำรไต่สวนของหน่วยงำนก ำกบัดูแลหรอื
หน่วยงำนรฐั หรอื  

• ดว้ยควำมยนิยอมของท่ำน  

นอกจำกน้ีทำงส ำนักงำนต้องปฎิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรำยงำนธุรกรรมที่ต้องสงสยัและกิจกรรมอื่นๆ ต่อ  
หน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภำยใต้กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยกำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมชิอบหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอื่นและ
ส ำนักงำนอำจต้องรำยงำนกำรก่ออำชญำกรรมทีเ่กิดขึ้นหรอือำจเกิดขึน้ต่อเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจและหน่วยงำนที ่เกีย่วขอ้ง 
ซึ่งกำรปฎิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำยดงักล่ำว ส ำนักงำนอำจไม่สำมำรถแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่ำว 

ผูร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจำกส ำนักงำนทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก ไดแ้ก่ ทีป่รกึษำทำงวชิำชพี บรษิทัประกนั หน่วยงำนก ำกบั
ดูแลกรมสรรพำกรกรมศุลกำกรและกรมสรรพสำมติ หน่วยงำนก ำกบัดูแลและวชิำชพีอื่น ๆ ส ำนักงำน คณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรพสิูจน์ตวัตน ผู้ให้บริกำรข้อมูล
อำ้งองิดำ้นเครดติ ศำล ส ำนักงำนต ำรวจและหน่วยงำนของรฐัผูใ้หบ้รกิำรและผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำร สนับสนุน เป็นต้น 
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8. การรกัษาความปลอดภยัส าหรบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ส ำนักงำนรกัษำควำมลบัและควำมปลอดภยัของขอ้มูลทีไ่ดร้บัในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยส ำนักงำนจดัใหม้มีำตรกำรรกัษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัเพื่อป้องกนักำรเขำ้ถงึขอ้มูลดงักล่ำวโดยไม่ได้รบัอนุญำตและเพื่อป้องกนัขอ้มูลจำกกำรสูญหำย 
กำรน ำไปใช้ในทำงมชิอบและกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงไม่เหมำะสม ทัง้น้ีพนักงำนของส ำนักงำนและบุคคลภำยนอกที่
ปฏบิตังิำนใด ๆ ในนำมของส ำนักงำนต้องปฏบิตัติำมมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัที่เหมำะสมในกำรคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลและใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรใชแ้ละกำรถ่ำยโอนขอ้มูล 

9. การปรบัปรงุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบนั 

ส ำนักงำนรกัษำควำมถูกต้องและครบถ้วนของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนจดัเก็บไว้ ดงันัน้จึงเป็นเรื่องส ำคญัที่ท่ำน
จะต้องแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เกี่ยวกบัรำยละเอยีดกำรตดิต่อของท่ำนหรอืขอ้มูลส่วนบุคคล
อื่น ๆ เพื่อใหส้ ำนักงำนมขีอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ดเกีย่วกบัท่ำน โดยท่ำนสำมำรถตดิต่อบุคคลของส ำนักงำนทีป่กติท่ำน
ติดต่อด้วย หรอืสำมำรถตดิต่อที่ส่วนงำนคุม้ครองข้อมูลส ำนักงำน ประเทศไทย ตำมรำยละเอยีดในหวัขอ้“ติดต่อเรำ”  
เพื่อท ำกำรแจง้เปลีย่นแปลงขอ้มูล  

10. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล  

ส ำนักงำนมนีโยบำยเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ทีก่ล่ำว
ไว้ในหวัข้อ “วตัถุประสงค์ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” และ “ฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมและกำรใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคล”  

อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลส่วนบุคคลบำงส่วนอำจมีควำมจ ำเป็นต้องจัดเก็บต่อไปภำยหลัง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงวชิำชพีและทำงกฎหมำย หรอืระเบยีบอื่นใดที่ใชบ้งัคบัแก่ส ำนักงำน เช่น จดัเก็บ
เพื่อกำรพสิูจน์หรอืตรวจสอบในกรณีอันอำจเกิดข้อพพิำท รวมถึงกำรใชก้ำรก่อตัง้สิทธิเรยีกร้องตำมกฎหมำยเป็น
ระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี เมื่อพ้นระยะเวลำกำรเก็บรักษำดงักล่ำว ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยข้อมูลส่วน
บุคคลหรอืท ำใหไ้ม่สำมำรถระบุตวัตนถงึเจำ้ของขอ้มูลไดอ้กีต่อไป 

11. ผู้เยาว ์บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

โดยทัว่ไป ส ำนักงำนไม่มเีจตนำที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ บุคคลไร้ควำมสำมำรถหรอืเสมอืนไร้
ควำมสำมำรถ  

ในกรณีทีส่ ำนักงำนเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว ส ำนักงำนต้องไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูป้กครอง ผูใ้ชอ้ ำนำจ
ปกครองทีม่อี ำนำจกระท ำกำรแทนผูเ้ยำว ์ผูอ้นุบำลทีม่อี ำนำจกระท ำกำรแทนบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หรอืผูพ้ทิกัษ์ที่มี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด (แลว้แต่กรณี)  

ทัง้น้ีหำกท่ำนเชื่อว่ำท่ำนไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดต้ัง้ใจ โปรดใหผู้ป้กครอง ผูใ้ชอ้ ำนำจปกครอง ผูอ้นุบำล หรอืผู้
พทิกัษ์ทีม่อี ำนำจกระท ำกำรแทนท่ำนแจง้ใหส้ ำนักงำนรบัทรำบเพื่อด ำเนินกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวของท่ำน 
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12. การเปลี่ยนแปลงในค าประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตวัน้ี 

ส ำนักงำนอำจปรบัปรุงหรอืแก้ไขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังครำวหำกมกีำรเปลี่ยนแปลงในกำรด ำเนินงำน
และบรกิำรของส ำนักงำน เมื่อมกีำรประกำศใหท้รำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงในค ำประกำศน้ีทำงส ำนักงำนจะ  แก้ไขวนัที่ 
“ปรบัปรุงล่ำสุด” ไวด้ำ้นบนของค ำประกำศว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตวัน้ีหำกส ำนักงำนมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนัียส ำคญั
ในกำรเกบ็รวบรวม ใชแ้ละโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำนักงำนจะแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวบนเวบ็ไซต์
อย่ำงชดัเจน เพื่อใหท้่ำนรบัทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีขอใหท้่ำนตรวจสอบค ำชี้แจง
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

13. ติดต่อเรา 

หำกท่ำนมคี ำถำมใด ๆ เกี่ยวกบักำรรวบรวม กำรใช้และ/หรอืกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหรอืประสงค์ใช้
สทิธขิองท่ำนภำยใต้นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีโปรดตดิต่อส ำนักงำน ไดท้ีช่่องทำงดงัต่อไปน้ี  

ที่อยู่เพื่อส่งไปรษณีย์: 24/15 H-cape Biz Plus@wongwaen Onnut ถนนสุขำภิบำล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร 10250 

ทีอ่ยู่อเีมล:          info@nchaudit.com 
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