THAI YAZAKI Corporation, Ltd.
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอก
บริ ษทั ไทยยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด, บริ ษทั วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด, บริ ษทั ไทยแอโรว์
จากัด, บริ ษทั สายไฟฟ้ าไทย-ยาซากิ จากัด, บริ ษทั ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ ง จากัด และบริ ษทั ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค
เซอร์ วิส จากัด (แต่ ล ะแห่ ง รวมกันเรี ย กว่า "บริ ษ ทั เครื อไทยยาซากิ " ซึ่ ง รวมเรี ย กว่า "บริ ษ ทั " ) ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (ที่กาหนดไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1) และจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าว (ที่กาหนดไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1) ด้วยความระมัดระวังสู งสุ ด นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บุ คคลภายนอกฉบับนี้ ("นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล" นี้ ) จะกาหนดวิธีการที่ บ ริ ษทั รวบรวม นาไปใช้
เปิ ดเผย และ/หรื อโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (ที่กาหนดไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1) และข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่าน (ที่ระบุไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1) ที่บริ ษทั รวบรวมเพื่อที่ท่านจะรู ้สึกปลอดภัยเมื่อท่านมีการติดต่อกับบริ ษทั
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลส่ วนบุคคล (ที่กาหนดไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1) ของบุคคล
ต่อไปนี้
(1) ลูกค้ารายบุคคลของบริ ษทั ในอนาคต ในปัจจุบนั และในอดีต
(2) ผูม้ ีอานาจกระทาการ กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับประโยชน์ พนักงาน บุคลากร ผูร้ ับจ้าง บุคคลที่ได้รับ
มอบอานาจท้ายที่สุดให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ และบุคคลอื่นใดที่มีความสามารถในลักษณะคล้ายกัน (เรี ยก
รวมกันว่า “บุคคลที่เชื่อมโยง”) ของลูกค้าองค์กรในอนาคต ในปัจจุบนั และในอดีต และคู่คา้ ของบริ ษทั (เช่น ผูข้ าย
และซัพพลายเออร์ ) และ
(3) บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับ
นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ ค คลนี้ ไม่รวมถึ งวิธีการที่ บริ ษทั ใช้ใ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ ค คลที่
เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากร การจัดการทรัพยากรบุคคลและอดีตพนักงาน หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ที่บริ ษทั ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล สาหรั บบุ คคลประเภทนี้ กรุ ณาติ ดต่อฝ่ ายทรั พยากรบุ คคลของ
บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ
"ท่าน" หรื อ "ของท่าน" ภายใต้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ หมายถึง บุคคลธรรมดา/แต่ละบุคคล
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ใช้บงั คับกับเว็บไซต์ ระบบรองรับการให้บริ การ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
(Social Network Website) ช่ องทางการสื่ อสารออนไลน์ และตาแหน่ ง/การปฏิ สัมพันธ์ อื่นๆ ที่บริ ษทั รวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ พร้ อมกับข้อกาหนดและเงื่ อนไขของ
บริ การเฉพาะที่ท่านใช้ ซึ่ งอาจกาหนดเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั รวบรวมเกี่ยวกับท่านแยกต่างหาก

โดยทัว่ ไปกิจกรรมของบริ ษทั ไม่ได้มีเป้ าหมายที่ผเู ้ ยาว์และบริ ษทั จะไม่รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูเ้ ยาว์
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองเมื่อจาเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูด้ ู แลตามกฎหมาย(ผูพ้ ิทกั ษ์และผูอ้ นุ บาล) หากบริ ษทั ทราบว่าได้มีการรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมิได้เจตนาจากผูเ้ ยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองเมื่อจาเป็ นหรื อจากคนเสมือน
ไร้ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูด้ ูแลตามกฎหมาย(ผูพ้ ิทกั ษ์และผูอ้ นุ บาล)
บริ ษทั จะลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต่อไปหากบริ ษทั สามารถทาได้ตาม
เกณฑ์อื่นๆ ทางกฎหมายนอกเหนือจากการให้ความยินยอม
1. บริษัทรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอะไรบ้ าง
"ข้อมูลส่ วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ ยวกับตัวท่านซึ่ งสามารถระบุตวั ตนของท่านได้ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อม หากสามารถรวมข้อมูลใดๆ เข้ากับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหรื อหากมีการใช้ขอ้ มูลอื่นเพื่อสร้ างโปร
ไฟล์ของแต่ละบุ คคล บริ ษทั จะถื อว่าข้อมูลอื่ นๆ และข้อมูลที่ รวมเข้าด้วยกันเป็ นข้อมูลส่ วนบุ คคล บริ ษทั อาจ
รวบรวมหรื อได้รับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซ่ ึ งอาจมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านโดยตรงหรื อโดยอ้อมจากท่านหรื อ
แหล่ ง อื่ นๆ หรื อผ่า นทางคู่ คา้ ของบริ ษ ทั ซึ่ ง ข้อมู ล เฉพาะแต่ ละประเภทที่ รวบรวมจะขึ้ นอยู่ก ับบริ บทของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั และบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้ภายในบริ ษทั เครื อไทยยาซากิ
1.1. รายละเอียดส่ วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง อายุ เพศ วันเดือนปี เกิด ที่อยู่ ชื่อบริ ษทั รายละเอียด
บนบัตรประจาตัวประชาชน User ID สาหรับใช้งานบนเว็บไซต์ รายละเอียดบัญชี ลายมือชื่อ และสิ่ งอื่นๆ ที่ระบุ
ตัวตน
1.2. รายละเอียดการติดต่ อ เช่ น ที่ อยู่ทางไปรษณี ย ์ ที่ อยู่วางบิ ล ที่ อยู่ที่บา้ น/ที่ทางาน เบอร์ โทรศัพท์ เบอร์
แฟกซ์ เบอร์ โทรศัพท์มือถือ ที่อยูอ่ ีเมล บัญชี สื่อสังคมของท่าน(social media account) และข้อมูลอื่นๆ ในลักษณะ
คล้ายกันนี้
1.3. รายละเอียดธุ รกรรม ทางการเงิน และการชาระเงิน เช่ น ข้อมูลธนาคารที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ จานวนเงิน
ประเภทการชาระเงิน หมายเลขอ้างอิงธนาคาร ข้อมูลใบโอนเงิน รายการภาษี รายได้ และการผิดนัดชาระหนี้
1.4. ข้ อมู ลยานพาหนะ เช่ น รายละเอียดทะเบียนรถ หมายเลขแชสซี ตาแหน่ งรถ พิกดั GPS และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
1.5. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ศาสนา (จากบัตรประจาตัวประชาชน) และ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่นๆที่ท่านให้ไว้
1.6. รายละเอียดการใช้ งานและด้ านเทคนิค เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ พอร์ทลั แพลตฟอร์ม และ
บริ การ และวิธีที่ท่านใช้กบั ฟั งก์ชนั่ และกลไกต่างๆ (function and feature)ที่บริ ษทั มี ที่อยูอ่ ินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล
(IP) ปูมบันทึก (log) รหัสอุปกรณ์และประเภท คุ กกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบ ประเภทและเวอร์ ชนั่ บราว์เซอร์ แบบ
ปลัก๊ อิน เครื อข่าย รายละเอียดการเชื่ อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง เวลาที่เข้าถึง ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม
และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม และ
1.7. ข้ อมูลอืน่ ๆ ทีร่ วบรวม นาไปใช้ หรือเปิ ดเผยทีเ่ กี่ยวข้ องกับความสั มพันธ์ ระหว่างบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่าน
ให้บริ ษทั ในสัญญา แบบฟอร์ มหรื อข้อมูลที่รวบรวมเมื่อท่านโต้ตอบกับบริ ษทั

บริ ษทั อาจเก็บหรื อรับข้อมูลส่ วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้ ที่ท่านกระทาการในฐานะบุคคลที่เชื่ อมโยงคู่คา้
ของบริ ษทั
1.1. รายละเอี ย ดส่ วนบุ ค คล เช่ น อายุ รู ป ถ่ า ย ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ งาน (เช่ น บัน ทึ ก การจ้า งงาน บัน ทึ ก การ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ตาแหน่ ง หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน แผนก รายละเอียดส่ วนตัวในจดหมาย
สมัครงานและประวัติย่อ) ข้อมูลบนบัตรที่ทางราชการออกให้ (เช่ น รายละเอียดบนบัตรประจาตัวประชาชน
รายละเอียดหนังสื อเดินทาง ใบอนุญาตทางาน ใบอนุญาตขับรถ) ทะเบียนบ้าน ข้อมูลวีซ่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี
รวมถึงรหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี การผ่านเข้าเว็บ ประเภทธุ รกิจ และสิ่ งอื่นๆ ที่ระบุตวั ตน
1.2. รายละเอียดการติดต่ อ เช่น ที่อยูส่ าขา ข้อมูลบนนามบัตร บันทึกการพบปะ และข้อมูลอื่นๆ ในลักษณะ
คล้ายกันนี้ และ
1.3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีอ่ ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุ ขภาพ (เช่น แพ้อาหาร)
หากท่ า นให้ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลอื่ น แก่ บ ริ ษ ัท (เช่ น ชื่ อ คนขับ รถ ประเภทคนขับ รายละเอี ย ด
ใบอนุ ญาตขับรถ รายละเอียดยานพาหนะ ฯลฯ) โปรดตรวจสอบว่าท่านให้นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้
เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบและ/หรื อให้ความยินยอมตามความเหมาะสม
บริ ษทั จะรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหวตามที่ท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรื อ
ในกรณี ที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
2. ทาไมบริษัทจึงรวบรวม นาไปใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เว้นแต่จะจากัดไว้ในกรณี ที่บริ ษทั ระบุวา่ ข้อมูลนั้นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริ ษทั รวบรวม นาไปใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายตาม (1) ตามสัญญาเพื่อการบริ การหรื อทาธุรกรรม
กับท่าน (2) ข้อผูกพันทางกฎหมาย เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริ ษทั (3) ผลประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลอื่น (4) ประโยชน์ที่สาคัญต่อชี วิตเพื่อ
ป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล และ/หรื อ (5) สาธารณประโยชน์เพื่อปฏิ บ ัติ
ภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หรื อเพื่อใช้อานาจหรื อหน้าที่อย่างเป็ นทางการ
บริ ษทั อาจรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. จัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ แก่ ท่าน : เพื่อทาสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ ตามสัญญาที่ มีก ับ ท่ า น
สนับ สนุ น และด าเนิ น งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การให้ บ ริ ก ารหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ดัง กล่ า ว (เช่ น อนุ ญ าตให้ลู ก ค้า
ตรวจสอบตาแหน่งของยานพาหนะทางพอร์ ทลั ของบริ ษทั หรื อดูประสิ ทธิ ภาพการทางานของคนขับรถ) หรื อใน
ลักษณะคล้ายกันนี้ ทาธุ รกรรมทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรม การตรวจพิสูจน์ การรับเงินและการออก
ใบแจ้งหนี้ ดาเนิ นการตามคาแนะนาของลูกค้าหรื อตอบข้อซักถามหรื อผลสะท้อนกลับของลูกค้าและแก้ไขข้อ
ร้องเรี ยน
2. ลงทะเบียนและตรวจสอบสิ ทธิ : ลงทะเบียน ตรวจพิสูจน์ ระบุตวั ตน และตรวจสอบสิ ทธิ ของท่านหรื อ
ตัวตนของท่านสาหรับบัญชีและระบบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั

3. ติดต่ อและสื่ อสารกับท่ าน : สื่ อสารกับท่านเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ท่านได้รับจากบริ ษทั โฆษณา
และทาการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เครื อไทยยาซากิกบั ท่าน ประกาศ บอกกล่าว แจ้งข่าว ทักทาย
และให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ติดต่อท่านเพื่อเตือนตามกระบวนการชาระเงินหรื อการเรี ยกเก็บเงิน
และประมวลผลและอัพเดตข้อมูลของท่าน ต่อสัญญา
4. บริ การวิเคราะห์ ข้อมูล : วิเคราะห์ขอ้ มูล เช่ น ข้อมูลการจราจร วิจยั ทาการประเมินเชิ งวิเคราะห์ ทาสถิติ
และการแบ่งส่ วน
5. กาหนดฟังก์ชั่นของไซต์ และแพลตฟอร์ มของบริษัท : จัดการ ดาเนินงาน และบริ หารไซต์และพอร์ทลั ของ
บริ ษทั เพื่ออานวยความสะดวกและตรวจสอบให้ทางานอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ผล และปลอดภัย ให้ท่านสามารถ
เข้าสู่ ระบบและเข้าถึงระบบที่บริ ษทั มีเพื่อใช้งานได้ และให้ความช่วยเหลื อด้านเทคนิ คและการจัดการกับปั ญหา
ทางเทคนิค
6. บริ หารจัดการและรองรั บด้ านไอที : เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทางธุ รกิ จของบริ ษทั เอง ซึ่ ง
รวมถึงการจัดการระบบการสื่ อสาร การให้การสนับสนุ นด้านไอที การสร้าง และการบารุ งรักษาบัญชี และรหัส
บัญชี ให้ท่าน จัดการให้ท่านเข้าถึ งระบบใดๆ ที่ บริ ษทั อนุ ญาตให้ท่านเข้าถึ งได้ ดาเนิ นงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของไอที และตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีเพื่อให้ระบบของบริ ษทั มัน่ คงปลอดภัย ควบคุม
การพัฒนาระบบไอที การดาเนิ นการ การปฏิ บตั ิการ และการบารุ งรักษา ควบคุ มและทาปูมบันทึก (log) การ
ตรวจสอบสิ ทธิ และการเข้าถึงตามความเหมาะสม ตรวจติดตามระบบและอุปกรณ์ รับรองความปลอดภัยด้านไอที
บริ หารธุ รกิจภายในตามข้อกาหนด นโยบาย และขั้นตอนภายใน
7. ปฏิบัติตามข้ อผูกพันทีค่ วบคุมบังคับและกากับดูแล : ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย กระบวนการทาง
กฎหมาย หรื อคาสั่งของหน่วยงานราชการซึ่ งอาจรวมถึงคาสั่งจากหน่วยงานราชการนอกประเทศไทย และ/หรื อให้
ความร่ วมมือกับศาล หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย เมื่อบริ ษทั เชื่อตาม
เหตุอนั ควรว่าบริ ษทั ต้องกระทาการดังกล่าวตามกฎหมาย และจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อการปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายดังกล่าว
8. ปกป้องผลประโยชน์ ของบริษัท : ปกป้ องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของธุ รกิจของบริ ษทั ดาเนินการ
ตรวจสอบภายใน ใช้สิทธิของบริ ษทั หรื อปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั ในกรณี ที่จาเป็ นและชอบด้วยกฎหมายใน
การดาเนิ นการดังกล่าว เช่น ป้ องกัน ตรวจจับ และสื บสวนการทุจริ ต การประพฤติผิด หรื อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ไม่วา่ หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานกากับดูแลจะร้องขอหรื อไม่ก็ตาม วิเคราะห์และจัดการความเสี่ ยง
9. ปฏิบัติตามข้ อกาหนดภายในและกฎหมาย : ปฏิบตั ิตามนโยบายภายในและกฎหมาย ข้อบังคับ คาสั่งที่ใช้
บังคับ และแนวทางการกากับดูแล ซึ่งรวมถึงการจัดเตรี ยมเอกสารในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
10. ระงับข้ อพิพาท : ระงับข้อพิพาทซึ่ งรวมถึงการบังคับใช้สัญญาและสิ ทธิ ตามกฎหมายของบริ ษทั การทา
การใช้ หรื อการป้ องกันการเรี ยกร้องสิ ทธิ ตามกฎหมาย และการจัดเตรี ยมเอกสารทางกฎหมายตามรู ปแบบของทาง
ราชการ
11. ปรั บปรุ งธุ รกิจ : พัฒนารู ปแบบการบริ การของบริ ษทั เป็ นระยะ ทาการวิจยั วางแผนและวิเคราะห์สถิติ
พัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ และพัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั ต่อไป

12. ทาธุรกรรมขององค์ กร : ในกรณี ที่มีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรื อเหตุการณ์
ในลักษณะคล้ายกันนี้ บริ ษทั อาจโอนข้อมูลของท่านไปให้บุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่ งรายซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ทาธุรกรรม
ในกรณี ที่บริ ษทั รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเนื่ องจากท่านกระทาการในฐานะบุคคลที่เชื่ อมโยงคู่คา้
ของบริ ษทั จะมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้รวมอยูด่ ว้ ย
1. การสื่ อสารทางธุรกิจ เช่น สื่ อสารกับบุคคลที่เชื่ อมโยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ และโครงการของบริ ษทั
หรื อคู่คา้ เช่ น จัดทาสัญญาและส่ งมอบสัญญา ตอบข้อซักถามหรื อข้อร้องเรี ยน เชิ ญท่านเข้าร่ วมและจัดการการ
ฝึ กอบรม แคมเปญสารวจตลาดหรื อกิจกรรมทางการตลาด
2. การเลื อ กคู่ ค้ า เช่ น ยื น ยัน ตัว ตนของท่ า นและสถานะคู่ ค ้า ตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลู ก ค้า (due
diligence) หรื อตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น หรื อระบุความเสี่ ยงที่มีต่อบุคคลที่เชื่อมโยงและคู่คา้ (รวมถึง คัดกรอง
กับหน่ วยงานที่ บ งั คับ ใช้ก ฎหมายของรั ฐที่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะและ/หรื อรายชื่ อผูม้ ี ความเสี่ ย งที่ เป็ นทางการ)
ประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของบุคคลที่เชื่ อมโยงและคู่คา้ และทาคาขอใบเสนอราคาหรื อทาสัญญากับ
บุคคลที่เชื่อมโยงหรื อคู่คา้
3. การจัดการข้ อมูลคู่ค้า เช่น เก็บบันทึกและหลักฐานไว้สาหรับจัดการข้อเรี ยกร้อง ข้อพิพาท การจัดซื้ อ และ
ข้อตกลงการบารุ งรักษา การจดทะเบี ยนยานพาหนะเพื่ อการขนส่ ง และเก็บไว้สาหรั บทาและอัพเดตรายการ/
รายนามคู่คา้ (รวมถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่ เชื่ อมโยง) จัดทาและเก็บสัญญารวมถึ งเอกสารและบันทึ กที่
เกี่ยวข้องซึ่ งอาจอ้างถึงบุคคลที่เชื่อมโยง
4. การจั ด การความสั ม พั น ธ์ เช่ น วางแผน ปฏิ บ ัติ ง าน และจัด การความสั ม พัน ธ์ (ตามสั ญ ญา) และ
วัตถุ ประสงค์ตามสัญญาทัว่ ไปกับบุ คคลที่ เชื่ อมโยงและ/หรื อคู่คา้ เช่ น ดาเนิ นการเรื่ องชาระเงิ นและใบสั่ ง ซื้ อ
เอกสารรับสิ นค้า ใบเสนอราคา การอนุ มตั ิการชาระเงิ นและค่าใช้จ่าย การทาและลงรายการบัญชี การสอบบัญชี
การวางบิลและการเรี ยกเก็บเงิน
5. การวิเคราะห์ และการปรั บปรุ งธุรกิจ เช่น ทาการวิจยั สารวจ และรายงานเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพผลิตภัณฑ์
บริ การของบริ ษทั และบุคคลที่เชื่ อมโยงหรื อคู่คา้ การพัฒนาและการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
นอกจากการรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "บริ ษทั รวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุ คคลอะไรบ้าง" ข้างต้น บริ ษทั ยังรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลในหมวดพิเศษ
ต่อไปนี้เกี่ยวกับท่านที่บริ ษทั กล่าวว่าเป็ น "ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว" เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
• ศาสนา เนื่ องจากการรวบรวมส าเนาหรื อภาพถ่ า ยบัตรประจาตัวประชาชนถื อว่า เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการยืนยันตัวตน และ
• ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ เช่น ข้อมูลในใบรับรองแพทย์/ใบรับรองการรักษาเพื่อจัดหาอาหารและที่พกั ระหว่าง
การเดินทางเพื่อธุ รกิจ (เช่น การจัดอาหาร)

ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกาหนดหรื อเพื่อทาหรื อปฏิ บตั ิ
ตามสั ญ ญาระหว่ า งบริ ษ ัท และท่ า นไม่ ไ ด้ใ ห้ ข ้อ มู ล นั้น เมื่ อ ได้รั บ การร้ อ งขอ บริ ษ ัท อาจไม่ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นได้
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมเพื่อรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในบาง
งาน บริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านสาหรับงานดังกล่าวแยกต่างหาก
3. บริษัทเปิ ดเผยหรือโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ แก่ ใคร
บริ ษทั อาจต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านร่ วมกับบุคคลอื่นด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวไว้ขา้ งต้น เช่น ภายใน
บริ ษทั เครื อยาซากิทวั่ โลก (เช่ น บริ ษทั ยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด) คู่คา้ ของบริ ษทั (ได้แก่ ตัวแทนจาหน่ าย) ซัพ
พลายเออร์ และผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ ที่ บริ ษทั มี ส่วนร่ วม (เช่ น ผูใ้ ห้บริ การไอที ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติก หน่ วยงาน
รวบรวม ผูใ้ ห้บริ การการสื่ อสาร การจัดเก็บข้อมูล ผูใ้ ห้บริ การคลาวด์ หน่ วยงานการชาระเงิ น การบัญชี การ
ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึ กษาด้านภาษี ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย และสานักงานกฎหมาย ผูใ้ ห้บริ การกากับดูแลเพื่อ
ต่อต้านการทุจริ ต และผูใ้ ห้บริ การประเมินความเสี่ ยง) ซึ่ งบริ ษทั อาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านผ่านการ
เชื่อมโยงระหว่างเซิ ร์ฟเวอร์ ของบริ ษทั กับเซิ ร์ฟเวอร์ ผใู ้ ห้บริ การคู่คา้ ของบริ ษทั และ/หรื อของผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ
ในบางกรณี บริ ษทั อาจจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของท่านร่ วมกับหน่ วยงานราชการใด หน่ วยงานที่
บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผูค้ วบคุม หรื อบุคคลอื่นที่บริ ษทั เชื่ อว่าจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามกฎหมายหรื อที่
ควบคุมบังคับ หรื อเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของบริ ษทั สิ ทธิ ของบุคคลอื่น หรื อความปลอดภัยส่ วนบุคคลของบุคคลใด
หรื อเพื่อตรวจจับ ป้ องกัน หรื อเพื่อแก้ไขปั ญหาการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย หรื อความปลอดภัย
นอกจากนี้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอาจถู ก ส่ ง ไปยัง หน่ วยงานราชการหรื อ คู่ ค ้า อื่ น ๆ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ
ดาเนินการตามสัญญา
4. การโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านระหว่ างประเทศ
บริ ษทั อาจโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย โดยผูร้ ับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านบาง
รายอยู่ในประเทศอื่นซึ่ งคณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ของไทยไม่ได้กาหนดว่าประเทศนี้ มีมาตรฐานการคุ ม้ ครองข้อมูลอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่ น ในบาง
สถานการณ์จะเหมาะสมกว่าสาหรับบริ ษทั เครื อยาซากิทวั่ โลก (เช่น บริ ษทั ยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด) ในการใช้
มาตรการเพื่อตอบคาถามของท่าน และในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั จะบังคับไม่ให้บริ ษทั เครื อยาซากิทวั่ โลกใช้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
เมื่อจาเป็ นต้องโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นที่มีระดับมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลต่า
กว่าในประเทศไทย บริ ษทั จะตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามีการคุ ม้ ครองในระดับที่ดีพอที่จะโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อมิฉะนั้นต้องได้รับอนุ ญาตให้โอนย้ายตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่บงั คับใช้ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั อาจได้รับการ
รับรองตามสัญญาจากบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่โอนย้ายว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับ
การคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลซึ่ งเทียบเท่ากับที่กาหนดในประเทศไทย

5. บริษัทเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านนานเท่ าไร
บริ ษทั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจาเป็ นตามสมควรเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามที่
บริ ษทั ได้รับข้อมูลและเพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและที่ควบคุมบังคับ
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลานานขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดและ/หรื อ
อนุญาต
6. สิ ทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูล
สิ ทธิ ที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้เป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมายของท่าน ซึ่ งท่านสามารถขอใช้สิทธิ เหล่านี้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนดและตามขั้นตอนการจัดการสิ ทธิ ของบริ ษทั ดังนี้
• ร้องขอการเข้าถึง ขอสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อเพื่อเปิ ดเผยการได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน
มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
• แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั
• ลบ ทาลาย หรื อไม่เปิ ดเผยตัวตนว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
• ขอให้บริ ษทั จัดหาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในรู ปแบบที่มีโครงสร้างใช้กนั ทัว่ ไปและเครื่ องอ่านได้และ
ส่ งไปให้อีกองค์กรหนึ่ง
• คัดค้านวิธีที่บริ ษทั ดาเนินการกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในงานบางอย่าง
• จากัดไม่ให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านหากท่านเชื่ อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การดาเนิ นการ
ของบริ ษทั ผิดกฎหมาย หรื อบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการกับข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้นอีกต่อไป
• เพิกถอนความยินยอมในการรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความ
ยินยอมของท่านไม่วา่ เมื่อใดก็ตาม หากต้องการใช้สิทธิ เหล่านี้ ในหัวข้อนี้ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ได้ตามที่อยูใ่ น
หัวข้อ "รายละเอียดการติดต่อบริ ษทั " ด้านล่าง
คาขอของท่านในการใช้สิทธิ ใดๆ ข้างต้นอาจถูกจากัดโดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ ในบางกรณี บริ ษทั อาจปฏิเสธ
คาขอของท่านได้ตามสมควรและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อผูกพันทางกฎหมายของบริ ษทั หรื อ
คาสั่งศาล หากบริ ษทั ปฏิเสธคาขอของท่านบริ ษทั จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
หากท่านเชื่อว่าการที่บริ ษทั รวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิ ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลที่มีอานาจตามความเหมาะสม อย่างไร
ก็ตามบริ ษทั ยินดีที่จะมีโอกาสจัดการกับข้อกังวลของท่านก่อนที่ท่านจะไปพบเจ้าหน้าที่ดงั นั้นโปรดติดต่อบริ ษทั
เป็ นประการแรก
7. การเปลีย่ นแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้
บริ ษ ทั อาจแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อปรั บ ปรุ ง นโยบายคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ ค คลฉบับ นี้ เป็ นครั้ งคราวเนื่ องจาก
แนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เป็ นต้น การแก้ไขเพิ่มเติมหรื อปรั บปรุ งนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลนี้ จะมีอยู่ใน [http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice/] และออกประกาศเป็ นหนังสื อ บริ ษทั จะแจ้ง

ให้ท่านทราบหรื อขอความยินยอมจากท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลนี้หรื อหากบริ ษทั จาเป็ นต้องดาเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย
8. รายละเอียดการติดต่ อบริษัท
หากท่ า นมี ค าถามเกี่ ย วกับ แนวทางปฏิ บ ัติห รื องานของบริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น
สามารถติ ดต่อบริ ษทั ได้ตามรายละเอี ยดด้า นล่ าง บริ ษทั ยินดี ช่วยเหลื อตามคาขอข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรื อข้อ
ร้องเรี ยน
1)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยยาซากิ คอร์ ปปอเรชัน่ จากัด (สานักงานใหญ่)
ที่ต้ งั 142 อาคารทูแปซิ ฟิค เพลส ชั้น 26 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
เบอร์โทร 02-653-2550
2)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล (TYG ISMS Secretariat)
ที่ต้ งั 142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้น 26 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
เบอร์โทร 02-653-2550 ต่อ 471
อีเมล tygpdpa@th.yazaki.com

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ

