
 
  

 

 

   THAI YAZAKI Corporation, Ltd.  
          

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 
    
 บริษทั ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั, บริษทั วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั, บริษทั ไทยแอโรว ์
จ  ากดั, บริษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ  ากดั, บริษทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จ ากดั และบริษทั ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค 
เซอร์วิส จ ากัด (แต่ละแห่งรวมกันเรียกว่า "บริษทัเครือไทยยาซากิ" ซ่ึงรวมเรียกว่า "บริษทั" )  ตระหนักถึง
ความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหัวขอ้ท่ี 1) และจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าว (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหัวขอ้ท่ี 1) ดว้ยความระมดัระวงัสูงสุด นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลภายนอกฉบบัน้ี ("นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล" น้ี) จะก าหนดวิธีการท่ีบริษทัรวบรวม น าไปใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหวัขอ้ท่ี 1) และขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน (ท่ีระบุไวด้า้นล่างในหวัขอ้ท่ี 1) ท่ีบริษทัรวบรวมเพื่อท่ีท่านจะรู้สึกปลอดภยัเม่ือท่านมีการติดต่อกบับริษทั 
 
 ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคล (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหวัขอ้ท่ี 1) ของบุคคล
ต่อไปน้ี 
 (1)  ลูกคา้รายบุคคลของบริษทัในอนาคต ในปัจจุบนั และในอดีต 
 (2)  ผูมี้อ านาจกระท าการ กรรมการ ผูถื้อหุ้น ผูรั้บประโยชน์ พนกังาน บุคลากร ผูรั้บจา้ง บุคคลท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจทา้ยท่ีสุดให้สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และบุคคลอ่ืนใดท่ีมีความสามารถในลกัษณะคลา้ยกนั (เรียก
รวมกนัวา่ “บุคคลท่ีเช่ือมโยง”) ของลูกคา้องคก์รในอนาคต ในปัจจุบนั และในอดีต และคู่คา้ของบริษทั (เช่น ผูข้าย
และซพัพลายเออร์) และ 
 (3) บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บ 
 
 นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ี ไม่รวมถึงวิธีการท่ีบริษทัใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวกบัการสรรหาบุคคลากร การจดัการทรัพยากรบุคคลและอดีตพนกังาน หากท่านตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการ
ท่ีบริษทัใช้ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับบุคคลประเภทน้ี กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
บริษทัเครือไทยยาซากิ   
 
"ท่าน" หรือ "ของท่าน" ภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี หมายถึง บุคคลธรรมดา/แต่ละบุคคล 
 
 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใชบ้งัคบักบัเวบ็ไซต ์ระบบรองรับการใหบ้ริการ เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม
(Social Network Website)  ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ และต าแหน่ง/การปฏิสัมพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีบริษทัรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีพร้อมกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ
บริการเฉพาะท่ีท่านใช ้ซ่ึงอาจก าหนดเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัรวบรวมเก่ียวกบัท่านแยกต่างหาก 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 โดยทัว่ไปกิจกรรมของบริษทัไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีผูเ้ยาวแ์ละบริษทัจะไม่รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาว ์
โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองเม่ือจ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ
โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูดู้แลตามกฎหมาย(ผูพ้ิทกัษ์และผูอ้นุบาล) หากบริษทัทราบว่าไดมี้การรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิไดเ้จตนาจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองเม่ือจ าเป็นหรือจากคนเสมือน
ไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูดู้แลตามกฎหมาย(ผูพ้ิทกัษแ์ละผูอ้นุบาล) 
บริษทัจะลบขอ้มูลดงักล่าวทนัทีหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปหากบริษทัสามารถท าได้ตาม
เกณฑอ่ื์นๆ ทางกฎหมายนอกเหนือจากการใหค้วามยนิยอม 
 
1. บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 
 "ขอ้มูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลใดๆ เก่ียวกบัตวัท่านซ่ึงสามารถระบุตวัตนของท่านได้ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม หากสามารถรวมขอ้มูลใดๆ เขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือหากมีการใช้ขอ้มูลอ่ืนเพื่อสร้างโปร
ไฟล์ของแต่ละบุคคล บริษทัจะถือว่าขอ้มูลอ่ืนๆ และขอ้มูลท่ีรวมเขา้ด้วยกนัเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษทัอาจ
รวบรวมหรือไดรั้บขอ้มูลประเภทต่อไปน้ีซ่ึงอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยออ้มจากท่านหรือ
แหล่งอ่ืนๆ หรือผ่านทางคู่คา้ของบริษทั ซ่ึงข้อมูลเฉพาะแต่ละประเภทท่ีรวบรวมจะข้ึนอยู่กับบริบทของการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบับริษทั และบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ท่านใชภ้ายในบริษทัเครือไทยยาซากิ 
 1.1. รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง อายุ เพศ วนัเดือนปีเกิด ท่ีอยู ่ช่ือบริษทั รายละเอียด
บนบตัรประจ าตวัประชาชน User ID ส าหรับใชง้านบนเวบ็ไซต์ รายละเอียดบญัชี ลายมือช่ือ และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีระบุ
ตวัตน 
 1.2. รายละเอียดการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ทางไปรษณีย ์ท่ีอยู่วางบิล ท่ีอยู่ท่ีบา้น/ท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ เบอร์
แฟกซ์ เบอร์โทรศพัทมื์อถือ ท่ีอยูอี่เมล บญัชีส่ือสังคมของท่าน(social media account) และขอ้มูลอ่ืนๆ ในลกัษณะ
คลา้ยกนัน้ี  
 1.3. รายละเอียดธุรกรรม ทางการเงิน และการช าระเงิน เช่น ขอ้มูลธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ จ  านวนเงิน 
ประเภทการช าระเงิน หมายเลขอา้งอิงธนาคาร ขอ้มูลใบโอนเงิน รายการภาษี รายได ้และการผดินดัช าระหน้ี  
 1.4. ข้อมูลยานพาหนะ เช่น รายละเอียดทะเบียนรถ หมายเลขแชสซี ต าแหน่งรถ พิกดั GPS และขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 1.5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ศาสนา (จากบตัรประจ าตวัประชาชน) และ
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวอ่ืนๆท่ีท่านใหไ้ว ้  
 1.6. รายละเอยีดการใช้งานและด้านเทคนิค เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิท่ีท่านใชเ้วบ็ไซต ์พอร์ทลั แพลตฟอร์ม และ
บริการ และวิธีท่ีท่านใชก้บัฟังก์ชัน่และกลไกต่างๆ (function and feature)ท่ีบริษทัมี ท่ีอยูอิ่นเทอร์เน็ตโปรโตคอล 
(IP) ปูมบนัทึก (log) รหัสอุปกรณ์และประเภท คุกก้ี ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชัน่บราวเ์ซอร์แบบ
ปลัก๊อิน เครือข่าย รายละเอียดการเช่ือมต่อ รายละเอียดการเขา้ถึง เวลาท่ีเขา้ถึง ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม 
และเทคโนโลยอ่ืีนๆ บนอุปกรณ์ท่ีลูกคา้ใชเ้ขา้ถึงแพลตฟอร์ม และ  
 1.7. ข้อมูลอืน่ๆ ทีร่วบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยทีเ่กี่ยวข้องกบัความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท เช่น ขอ้มูลท่ีท่าน
ใหบ้ริษทัในสัญญา แบบฟอร์มหรือขอ้มูลท่ีรวบรวมเม่ือท่านโตต้อบกบับริษทั 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 บริษทัอาจเก็บหรือรับขอ้มูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปน้ีท่ีท่านกระท าการในฐานะบุคคลท่ีเช่ือมโยงคู่คา้
ของบริษทั 
 1.1. รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น อายุ รูปถ่าย ข้อมูลเก่ียวกับงาน (เช่น บันทึกการจ้างงาน บันทึกการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ต าแหน่ง หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน แผนก รายละเอียดส่วนตวัในจดหมาย
สมคัรงานและประวติัย่อ) ขอ้มูลบนบตัรท่ีทางราชการออกให้ (เช่น รายละเอียดบนบตัรประจ าตวัประชาชน 
รายละเอียดหนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตท างาน ใบอนุญาตขบัรถ) ทะเบียนบา้น ขอ้มูลวซ่ีา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษี
รวมถึงรหสัประจ าตวัผูเ้สียภาษี การผา่นเขา้เวบ็ ประเภทธุรกิจ และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีระบุตวัตน  
 1.2. รายละเอียดการติดต่อ เช่น ท่ีอยูส่าขา ขอ้มูลบนนามบตัร บนัทึกการพบปะ และขอ้มูลอ่ืนๆ ในลกัษณะ
คลา้ยกนัน้ี และ  
 1.3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว เช่น ขอ้มูลสุขภาพ (เช่น แพอ้าหาร) 
 
 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่บริษัท (เช่น ช่ือคนขับรถ ประเภทคนขับ รายละเอียด
ใบอนุญาตขบัรถ รายละเอียดยานพาหนะ ฯลฯ) โปรดตรวจสอบว่าท่านให้นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี
เพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นรับทราบและ/หรือใหค้วามยนิยอมตามความเหมาะสม  
บริษทัจะรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวตามท่ีท่านให้ความยินยอมอยา่งชดัแจง้หรือ
ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น 
 
2. ท าไมบริษัทจึงรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เวน้แต่จะจ ากดัไวใ้นกรณีท่ีบริษทัระบุวา่ขอ้มูลนั้นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน บริษทัรวบรวม น าไปใช้ 
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกตอ้งตามกฎหมายตาม (1) ตามสัญญาเพื่อการบริการหรือท าธุรกรรม
กบัท่าน (2) ขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย เพื่อปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของบริษทั (3) ผลประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลอ่ืน (4) ประโยชน์ท่ีส าคญัต่อชีวิตเพื่อ
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) สาธารณประโยชน์เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อใชอ้  านาจหรือหนา้ท่ีอยา่งเป็นทางการ 
บริษทัอาจรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน  : เพื่อท าสัญญาและจดัการความสัมพนัธ์ตามสัญญาท่ีมีกับท่าน 
สนับสนุนและด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เช่น อนุญาตให้ลูกค้า
ตรวจสอบต าแหน่งของยานพาหนะทางพอร์ทลัของบริษทัหรือดูประสิทธิภาพการท างานของคนขบัรถ) หรือใน
ลกัษณะคลา้ยกนัน้ี ท าธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรม การตรวจพิสูจน์ การรับเงินและการออก
ใบแจง้หน้ี ด าเนินการตามค าแนะน าของลูกคา้หรือตอบขอ้ซักถามหรือผลสะทอ้นกลบัของลูกคา้และแก้ไขขอ้
ร้องเรียน 
 2. ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ : ลงทะเบียน ตรวจพิสูจน์ ระบุตวัตน และตรวจสอบสิทธิของท่านหรือ
ตวัตนของท่านส าหรับบญัชีและระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 3. ติดต่อและส่ือสารกับท่าน : ส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีท่านไดรั้บจากบริษทั โฆษณา
และท าการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทัเครือไทยยาซากิกบัท่าน ประกาศ บอกกล่าว แจง้ข่าว ทกัทาย 
และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ ติดต่อท่านเพื่อเตือนตามกระบวนการช าระเงินหรือการเรียกเก็บเงิน 
และประมวลผลและอพัเดตขอ้มูลของท่าน ต่อสัญญา 
 4. บริการวิเคราะห์ข้อมูล : วิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ขอ้มูลการจราจร วิจยั ท าการประเมินเชิงวิเคราะห์ ท าสถิติ
และการแบ่งส่วน 
 5. ก าหนดฟังก์ช่ันของไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัท : จดัการ ด าเนินงาน และบริหารไซตแ์ละพอร์ทลัของ
บริษทัเพื่ออ านวยความสะดวกและตรวจสอบให้ท างานอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิผล และปลอดภยั ให้ท่านสามารถ
เขา้สู่ระบบและเขา้ถึงระบบท่ีบริษทัมีเพื่อใช้งานได ้และให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคและการจดัการกบัปัญหา
ทางเทคนิค 
 6. บริหารจัดการและรองรับด้านไอที : เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทางธุรกิจของบริษทัเอง ซ่ึง
รวมถึงการจดัการระบบการส่ือสาร การให้การสนบัสนุนดา้นไอที การสร้าง และการบ ารุงรักษาบญัชีและรหัส
บญัชีให้ท่าน จดัการให้ท่านเขา้ถึงระบบใดๆ ท่ีบริษทัอนุญาตให้ท่านเขา้ถึงได้ ด าเนินงานด้านการรักษาความ
ปลอดภยัของไอที และตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัดา้นไอทีเพื่อให้ระบบของบริษทัมัน่คงปลอดภยั ควบคุม
การพฒันาระบบไอที การด าเนินการ การปฏิบติัการ และการบ ารุงรักษา ควบคุมและท าปูมบนัทึก (log) การ
ตรวจสอบสิทธิและการเขา้ถึงตามความเหมาะสม ตรวจติดตามระบบและอุปกรณ์ รับรองความปลอดภยัดา้นไอที 
บริหารธุรกิจภายในตามขอ้ก าหนด นโยบาย และขั้นตอนภายใน 
 7. ปฏิบัติตามข้อผูกพนัทีค่วบคุมบังคับและก ากบัดูแล : ปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทางกฎหมาย กระบวนการทาง
กฎหมาย หรือค าสั่งของหน่วยงานราชการซ่ึงอาจรวมถึงค าสั่งจากหน่วยงานราชการนอกประเทศไทย และ/หรือให้
ความร่วมมือกบัศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย เม่ือบริษทัเช่ือตาม
เหตุอนัควรวา่บริษทัตอ้งกระท าการดงักล่าวตามกฎหมาย และจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่
อาจหลีกเล่ียงได ้เพื่อการปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทางกฎหมายดงักล่าว  
 8. ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท : ปกป้องความปลอดภยัและความสมบูรณ์ของธุรกิจของบริษทั ด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน ใชสิ้ทธิของบริษทัหรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัในกรณีท่ีจ าเป็นและชอบดว้ยกฎหมายใน
การด าเนินการดงักล่าว เช่น ป้องกนั ตรวจจบั และสืบสวนการทุจริต การประพฤติผิด หรือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย
ไม่วา่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม วเิคราะห์และจดัการความเส่ียง 
 9. ปฏิบัติตามข้อก าหนดภายในและกฎหมาย : ปฏิบติัตามนโยบายภายในและกฎหมาย ขอ้บงัคบั ค าสั่งท่ีใช้
บงัคบั และแนวทางการก ากบัดูแล ซ่ึงรวมถึงการจดัเตรียมเอกสารในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการ 
 10. ระงับข้อพิพาท : ระงบัขอ้พิพาทซ่ึงรวมถึงการบงัคบัใชส้ัญญาและสิทธิตามกฎหมายของบริษทั การท า 
การใช ้หรือการป้องกนัการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย และการจดัเตรียมเอกสารทางกฎหมายตามรูปแบบของทาง
ราชการ 
 11. ปรับปรุงธุรกิจ : พฒันารูปแบบการบริการของบริษทัเป็นระยะ ท าการวิจยั วางแผนและวิเคราะห์สถิติ 
พฒันาและสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ และพฒันาธุรกิจของบริษทัต่อไป 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 12. ท าธุรกรรมขององค์กร : ในกรณีท่ีมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองคก์ร หรือเหตุการณ์
ในลกัษณะคลา้ยกนัน้ีบริษทัอาจโอนขอ้มูลของท่านไปใหบุ้คคลอ่ืนอยา่งนอ้ยหน่ึงรายซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท าธุรกรรม 
 
 ในกรณีท่ีบริษทัรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเน่ืองจากท่านกระท าการในฐานะบุคคลท่ีเช่ือมโยงคู่คา้
ของบริษทั จะมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีรวมอยูด่ว้ย 
 1. การส่ือสารทางธุรกิจ  เช่น ส่ือสารกบับุคคลท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ และโครงการของบริษทั
หรือคู่คา้ เช่น จดัท าสัญญาและส่งมอบสัญญา ตอบขอ้ซักถามหรือขอ้ร้องเรียน เชิญท่านเขา้ร่วมและจดัการการ
ฝึกอบรม แคมเปญส ารวจตลาดหรือกิจกรรมทางการตลาด 
 2. การเลือกคู่ค้า  เช่น ยืนยนัตัวตนของท่านและสถานะคู่ค้า ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (due 
diligence) หรือตรวจสอบประวติัรูปแบบอ่ืน หรือระบุความเส่ียงท่ีมีต่อบุคคลท่ีเช่ือมโยงและคู่คา้ (รวมถึง คดักรอง
กบัหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะและ/หรือรายช่ือผูมี้ความเส่ียงท่ีเป็นทางการ) 
ประเมินความเหมาะสมและคุณสมบติัของบุคคลท่ีเช่ือมโยงและคู่คา้ และท าค าขอใบเสนอราคาหรือท าสัญญากบั
บุคคลท่ีเช่ือมโยงหรือคู่คา้ 
 3. การจัดการข้อมูลคู่ค้า  เช่น เก็บบนัทึกและหลกัฐานไวส้ าหรับจดัการขอ้เรียกร้อง ขอ้พิพาท การจดัซ้ือ และ
ขอ้ตกลงการบ ารุงรักษา การจดทะเบียนยานพาหนะเพื่อการขนส่ง และเก็บไวส้ าหรับท าและอพัเดตรายการ/
รายนามคู่คา้ (รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเช่ือมโยง) จดัท าและเก็บสัญญารวมถึงเอกสารและบนัทึกท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจอา้งถึงบุคคลท่ีเช่ือมโยง 
 4. การจัดการความสัมพันธ์ เช่น วางแผน ปฏิบัติงาน และจัดการความสัมพันธ์  (ตามสัญญา) และ
วตัถุประสงค์ตามสัญญาทัว่ไปกบับุคคลท่ีเช่ือมโยงและ/หรือคู่คา้ เช่น ด าเนินการเร่ืองช าระเงินและใบสั่งซ้ือ 
เอกสารรับสินคา้ ใบเสนอราคา การอนุมติัการช าระเงินและค่าใชจ่้าย การท าและลงรายการบญัชี การสอบบญัชี 
การวางบิลและการเรียกเก็บเงิน 
 5. การวิเคราะห์และการปรับปรุงธุรกิจ เช่น ท าการวิจยั ส ารวจ และรายงานเก่ียวกบัประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ 
บริการของบริษทั และบุคคลท่ีเช่ือมโยงหรือคู่คา้ การพฒันาและการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด ผลิตภณัฑ์และ
บริการ 
 
 นอกจากการรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "บริษทัรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้ง" ขา้งตน้ บริษทัยงัรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ
ต่อไปน้ีเก่ียวกบัท่านท่ีบริษทักล่าววา่เป็น "ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว" เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 •     ศาสนา เน่ืองจากการรวบรวมส าเนาหรือภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการยนืยนัตวัตน และ 
 •     ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ขอ้มูลในใบรับรองแพทย/์ใบรับรองการรักษาเพื่อจดัหาอาหารและท่ีพกัระหวา่ง
การเดินทางเพื่อธุรกิจ (เช่น การจดัอาหาร) 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 ในกรณีท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือเพื่อท าหรือปฏิบติั
ตามสัญญาระหว่างบริษัท และท่านไม่ได้ให้ข้อมูลนั้ นเม่ือได้รับการร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ได ้
 ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมเพื่อรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบาง
งาน บริษทัจะขอความยนิยอมจากท่านส าหรับงานดงักล่าวแยกต่างหาก 
 
3. บริษัทเปิดเผยหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร 
 บริษทัอาจตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกบับุคคลอ่ืนดว้ยเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เช่น ภายใน
บริษทัเครือยาซากิทัว่โลก (เช่น บริษทั ยาซากิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) คู่คา้ของบริษทั (ไดแ้ก่ ตวัแทนจ าหน่าย) ซัพ
พลายเออร์และผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ ท่ีบริษทัมีส่วนร่วม (เช่น ผูใ้ห้บริการไอที ผูใ้ห้บริการโลจิสติก หน่วยงาน
รวบรวม ผูใ้ห้บริการการส่ือสาร การจดัเก็บข้อมูล ผูใ้ห้บริการคลาวด์ หน่วยงานการช าระเงิน การบญัชี การ
ตรวจสอบภายนอก ท่ีปรึกษาดา้นภาษี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และส านกังานกฎหมาย ผูใ้ห้บริการก ากบัดูแลเพื่อ
ต่อตา้นการทุจริต และผูใ้ห้บริการประเมินความเส่ียง) ซ่ึงบริษทัอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการ
เช่ือมโยงระหวา่งเซิร์ฟเวอร์ของบริษทักบัเซิร์ฟเวอร์ผูใ้หบ้ริการคู่คา้ของบริษทัและ/หรือของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 
 ในบางกรณีบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกบัหน่วยงานราชการใด หน่วยงานท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล ผูค้วบคุม หรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษทัเช่ือวา่จ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัตามกฎหมายหรือท่ี
ควบคุมบงัคบั หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิของบริษทั สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือความปลอดภยัส่วนบุคคลของบุคคลใด 
หรือเพื่อตรวจจบั ป้องกนั หรือเพื่อแกไ้ขปัญหาการฉอ้โกง การรักษาความปลอดภยั หรือความปลอดภยั   
 นอกจากน้ีข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งไปยงัหน่วยงานราชการหรือคู่ค้าอ่ืนๆ เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินการตามสัญญา 
 
4. การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 
 บริษทัอาจโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย โดยผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบาง
รายอยู่ในประเทศอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ของไทยไม่ไดก้  าหนดว่าประเทศน้ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลอย่างเพียงพอ ตวัอย่างเช่น ในบาง
สถานการณ์จะเหมาะสมกวา่ส าหรับบริษทัเครือยาซากิทัว่โลก (เช่น บริษทั ยาซากิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) ในการใช้
มาตรการเพื่อตอบค าถามของท่าน และในกรณีเช่นน้ีบริษทัจะบงัคบัไม่ให้บริษทัเครือยาซากิทัว่โลกใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 
 เม่ือจ าเป็นตอ้งโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมีระดบัมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลต ่า
กว่าในประเทศไทย บริษทัจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคุม้ครองในระดบัท่ีดีพอท่ีจะโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือมิฉะนั้นตอ้งไดรั้บอนุญาตให้โอนยา้ยตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีบงัคบัใช ้ตวัอยา่งเช่น บริษทัอาจไดรั้บการ
รับรองตามสัญญาจากบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนยา้ยวา่ขอ้มูลดงักล่าวจะไดรั้บ
การคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลซ่ึงเทียบเท่ากบัท่ีก าหนดในประเทศไทย 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

5. บริษัทเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าไร 
 บริษทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าท่ีมีความจ าเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ี
บริษทัไดรั้บขอ้มูลและเพื่อปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและท่ีควบคุมบงัคบั  
ทั้งน้ี บริษทัอาจตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานข้ึนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดและ/หรือ
อนุญาต 
 
6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
 สิทธิท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้น้ีเป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ซ่ึงท่านสามารถขอใชสิ้ทธิเหล่าน้ีไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ี
กฎหมายก าหนดและตามขั้นตอนการจดัการสิทธิของบริษทัดงัน้ี 
 •     ร้องขอการเขา้ถึง ขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อเปิดเผยการไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
มาโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน  
 •     แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั  
 •     ลบ ท าลาย หรือไม่เปิดเผยตวัตนวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 •     ขอให้บริษทัจดัหาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบท่ีมีโครงสร้างใชก้นัทัว่ไปและเคร่ืองอ่านไดแ้ละ
ส่งไปใหอี้กองคก์รหน่ึง  
 •     คดัคา้นวธีิท่ีบริษทัด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในงานบางอยา่ง 
 •     จ  ากดัไม่ให้บริษทัใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเช่ือวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง การด าเนินการ
ของบริษทัผดิกฎหมาย หรือบริษทัไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการกบัขอ้มูลน้ีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะนั้นอีกต่อไป  
 •     เพิกถอนความยินยอมในการรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความ
ยินยอมของท่านไม่วา่เม่ือใดก็ตาม หากตอ้งการใชสิ้ทธิเหล่าน้ีในหวัขอ้น้ี ท่านสามารถติดต่อบริษทัไดต้ามท่ีอยูใ่น
หวัขอ้ "รายละเอียดการติดต่อบริษทั" ดา้นล่าง 
 ค าขอของท่านในการใชสิ้ทธิใดๆ ขา้งตน้อาจถูกจ ากดัโดยกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ในบางกรณีบริษทัอาจปฏิเสธ
ค าขอของท่านไดต้ามสมควรและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น เน่ืองจากขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของบริษทัหรือ
ค าสั่งศาล หากบริษทัปฏิเสธค าขอของท่านบริษทัจะแจง้เหตุผลใหท้่านทราบ  
 หากท่านเช่ือวา่การท่ีบริษทัรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิยืน่เร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ านาจตามความเหมาะสม อยา่งไร
ก็ตามบริษทัยินดีท่ีจะมีโอกาสจดัการกบัขอ้กงัวลของท่านก่อนท่ีท่านจะไปพบเจา้หนา้ท่ีดงันั้นโปรดติดต่อบริษทั
เป็นประการแรก 
 
7. การเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 
 บริษทัอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราวเน่ืองจาก
แนวทางปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงดว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงกฎหมาย เป็นตน้ การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลน้ีจะมีอยู่ใน [http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice/]  และออกประกาศเป็นหนงัสือ บริษทัจะแจง้



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่านหากมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลน้ีหรือหากบริษทัจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวตามกฎหมาย 
 
 8. รายละเอยีดการติดต่อบริษัท 
 หากท่านมีค าถามเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติหรืองานของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สามารถติดต่อบริษทัได้ตามรายละเอียดด้านล่าง บริษทัยินดีช่วยเหลือตามค าขอข้อมูล ขอ้เสนอแนะ หรือข้อ
ร้องเรียน 
 1)  ช่ือบริษทั  
   บริษทั ไทยยาซากิ คอร์ปปอเรชัน่ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 
   ท่ีตั้ง 142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้น 26 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
   เบอร์โทร 02-653-2550  

2)  ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
   คณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล (TYG ISMS Secretariat)  
   ท่ีตั้ง 142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้น 26 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   เบอร์โทร 02-653-2550 ต่อ 471 
   อีเมล tygpdpa@th.yazaki.com 
 
 
 
 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
         
     ประกาศ ณ วนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
      บริษทัเครือไทยยาซากิ 
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