
 
  

 

 

   THAI YAZAKI Corporation, Ltd.  
           

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานของบริษัทเครือไทยยาซากฉิบับที ่1 
    

 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานของบริษทัเครือไทยยาซากิฉบบัน้ี ("นโยบายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน")  เป็นการแจง้ให้ท่านทราบวา่ บริษทั ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั, บริษทั วาย
ไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั,   บริษทั ไทยแอโรว ์จ  ากดั, บริษทั สายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จ  ากดั,  บริษทั 
ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จ ากดั, และบริษทั ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส จ ากดั (แต่ละแห่งรวมกนัเรียกวา่ "บริษทัเครือ
ไทยยาซากิ" ซ่ึงรวมเรียกว่า "บริษทั" ) จะรวบรวม น าไปใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งน้ี 
ภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานฉบบัน้ี "ขอ้มูลส่วนบุคคล" จะหมายถึง ขอ้มูลใดๆ เก่ียวกบั
ท่านซ่ึงสามารถระบุตวัตนของท่านไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม  
 
 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานน้ีใช้บงัคบัผูส้มคัรงาน โดยบริษทัจะประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณารับท่านเขา้ท างานและด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าสัญญาจา้งงานต่อไป 

  
 หากบริษทัไม่สามารถด าเนินการประมวลผลตามระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน
ฉบบัน้ี บริษทัอาจไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการจดัหางานหรือเขา้ท าสัญญาจา้งงานกบัท่านได ้หรือในกรณี
พิเศษ  บริษทัอาจจ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่านเป็นการเฉพาะในการด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ดว้ยวธีิการเฉพาะ 

 
 1. บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

 โดยถือเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการจา้งงานของบริษทั บริษทัจะรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใน
ระหว่างกระบวนการสรรหาและสัมภาษณ์ ซ่ึงในบางคร้ังบริษทัจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มูล
ของบุคคลภายนอก เช่น เม่ือบริษทัได้รับรายละเอียดของการรับรองหรือการฝึกอบรมท่ีท่านได้รับ หรือในกรณีท่ี
บริษทัได้รับขอ้ติชมเก่ียวกบัการปฏิบติังานของท่านจากบริษทัในเครือ นอกจากน้ี บริษทัยงัรวบรวมรายละเอียด
บทลงโทษขององค์กรในวิชาชีพ การตรวจสอบทางการเงิน หรือการตอ้งโทษทางอาญา หากท่านยินยอมให้มีการ
ตรวจสอบประวติั นอกจากน้ีบริษทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก (เช่น บุคคลอา้งอิงของ
ท่าน) และแหล่งอ่ืนๆ (เช่น บริษทัตวัแทนจดัหางานและบริษทัท่ีจดัจา้งจากภายนอก)  
 
 เน่ืองจากเป็นการบงัคบัใชก้บัท่านตามบทบาท ความรับผิดชอบ และสถานะท่ีมีต่อบริษทั บริษทัจะรวบรวม 
ด าเนินการ และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่านในหมวดและประเภทต่อไปน้ี 

  1)  รายละเอยีดส่วนบุคคล เช่น ช่ือเล่น ช่ือ นามสกุล เพศ รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด สถานท่ีเกิด 
 อาย ุน ้าหนกั ส่วนสูง สัญชาติ สถานภาพการสมรส การรับราชการทหาร ทกัษะ ขอ้มูลบนบตัรท่ีทางราชการ 
 ออกให ้(เช่น รายละเอียดบนบตัรประจ าตวัประชาชน รายละเอียดหนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตท างาน  
 ใบอนุญาตขบัรถ) ทะเบียนรถ ทะเบียนบา้น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีรวมถึงบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี ขอ้มูล 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 การเป็นสมาชิก ลายมือช่ือ และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีระบุตวัตน  
  2)  รายละเอยีดการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยูอี่เมล ท่ีอยูท่างไปรษณีย ์ท่ีอยูจ่ดทะเบียน  
 แผนท่ี ต าแหน่งจีพีเอสจากยานพาหนะ และเบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน  
  3)  ข้อมูลเกีย่วกบัเงินเดือนและผลประโยชน์ของท่าน เช่น เงินเดือน เงินชดเชย รายละเอียด 
 สวสัดิการ ค่าตอบแทนรวม รายละเอียดบญัชีเงินเดือน และผลประโยชน์จากประกนัของท่าน (รวมถึงขอ้มูล 
 เก่ียวกบัท่านและผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะของท่าน ญาติใกลชิ้ดผูรั้บผลประโยชน์ท่ีบริษทัใหแ้ก่ผูรั้บประกนั)  
 รายละเอียดบญัชีธนาคารของท่าน บนัทึกค่าใชจ่้าย ขอ้มูลท่ีพกั ผลประโยชน์อ่ืนๆ เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีท่านใหไ้ว ้ 
 และขอ้มูลการหกัเงินเดือนของท่านเน่ืองจากการด าเนินการทางกฎหมาย  
  4)  ข้อมูลการจ้างงาน เช่น ประสบการณ์ท างาน ประวติัส่วนตวัในจดหมายสมคัรงาน ประวติัการศึกษา  
  5)  ข้อมูลอืน่ๆ เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆท่ีท่านใหบ้ริษทัดว้ยความสมคัรใจหรือ 
 บุคคลภายนอกใหบ้ริษทัในระหวา่งการรับสมคัร การจา้งงาน หรือการใหบ้ริการแก่บริษทั ซ่ึงยงัรวมถึง 
 ขั้นตอน/ระยะเวลาในการสมคัร และ  
  6)  ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว (sensitive personal data) เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความเช่ือ 
 ทางศาสนา ความพิการ ขอ้มูลทางการแพทย ์และขอ้มูลดา้นสุขภาพ (เช่น การเลือกรับประทานหรืออาหารท่ี 
 งดรับประทาน ใบรับรองแพทย ์ผลการตรวจสุขภาพ) สหภาพแรงงาน/การคา้ ขอ้มูลการยนืยนัตวัตนผา่น 
 ลกัษณะทางกายภาพ (เช่น ลายน้ิวมือสแกน) และประวติัอาชญากรรม  
 

 บริษทัจะรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวตามท่ีท่านใหค้วามยินยอมโดยชดั
แจง้หรือในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น บริษทัรวบรวมรายละเอียดบทลงโทษขององคก์รในวชิาชีพ การตรวจสอบ
ทางการเงิน หรือการตอ้งโทษทางอาญาท่ีท่านยนิยอมใหมี้การตรวจสอบประวติั 

  
 บริษทัจะไม่รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองเม่ือจ าเป็น 
หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูดู้แลตามกฎหมาย (ผู ้
พิทกัษ์และผูอ้นุบาล) ในกรณีท่ีบริษทัรับทราบว่าไดมี้การรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิได้เจตนาจากบุคคลใดก็
ตามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปีโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองเม่ือจ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและ
คนไร้ความสามารถโดยไม่มีผูดู้แลตามกฎหมาย (ผูพ้ิทกัษ์และผูอ้นุบาล) บริษทัจะลบขอ้มูลนั้นทนัทีหรือรวบรวม 
น าไปใช ้เปิดเผยและ/หรือโอนยา้ยเฉพาะในกรณีท่ีบริษทัสามารถท าไดต้ามเกณฑ์อ่ืนๆ ทางกฎหมายนอกเหนือจาก
การใหค้วามยนิยอม  
 

 2. ท าไมบริษัทจึงรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 บริษทัรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยหลายเหตุผลท่ีเช่ือมโยงกบัการจา้งงานของท่าน บริษทั
จะรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อ
ท าหรือปฏิบติัตามสัญญา เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย ตามความยินยอม เพื่อประโยชน์ท่ีส าคญั เพื่อป้องกนัหรือระงบั



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหรือเกณฑ์อ่ืนใดตามท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต แลว้แต่กรณี เพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

  1)  การบริหารการรับคนเข้าท างาน : เพื่อพิจารณาและด าเนินการกบัใบสมคัร บุคคลอา้งอิง และเอกสาร
ท่ียื่น การวิเคราะห์คุณสมบติัของท่านรวมไปถึงการทดสอบความรู้หรือทกัษะ การยืนยนัตวัตนและสิทธิของท่าน
ส าหรับการจา้งงานท่านในระหว่างกระบวนการว่าจา้งหรือการสรรหา ซ่ึงรวมถึงการประเมินทกัษะของท่าน และ
ความสนใจในโอกาสในการท างานกบับริษทั และการส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบัการสมคัรงานของท่านเพื่อตอบขอ้
ซกัถามของท่านและก าหนดตารางเวลาในการสัมภาษณ์ และจดัท าสัญญาจา้งงานหรือสัญญาการใหบ้ริการ  

  2)   ระบบไอทีและการรองรับ : เพื่อให้การรองรับด้านไอทีส าหรับโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบบญัชี 
ระบบจดัการขอ้มูลอ่ืนๆ รวมถึงขอ้มูลและการบ ารุงรักษาระบบ และการเก็บบนัทึก  

   3)  การคุ้มครองข้อมูล ความลับ และสินทรัพย์ : เพื่อรักษาความปลอดภยัและความสมบูรณ์ของส่ิง
อ านวยความสะดวก เคร่ืองมือ และแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการจดัการสิทธิการเขา้ถึง การ
ตรวจติดตามการปฏิบติัตามระเบียบการของบริษทั และในกรณีท่ีกฎหมายในพื้นท่ีนั้นอนุญาตและเป็นไปตาม
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการสอบสวน การใหห้รือการตรวจสอบหลกัฐาน และการลงโทษทางวนิยั  

   4)  การปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท : เพื่อปกป้องความปลอดภยัและความสมบูรณ์ของธุรกิจของ
บริษทั ใชสิ้ทธิของบริษทัหรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัในกรณีท่ีจ าเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอยา่ง เช่น 
ตรวจจบั ป้องกนั และรับมือกบัขอ้เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย การก ากบัดูแล การตรวจสอบ 
การสืบสวนและเพื่อวตัถุประสงค์ทางวินัย (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทาง
กฎหมายหรือการด าเนินคดี) และขอ้ก าหนดการรายงานดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ รวมไป
ถึงการร้องเรียน  

 
   นอกจากการรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "บริษทั

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้ง? " ขา้งตน้ บริษทัยงัรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในหมวด
พิเศษต่อไปน้ีเก่ียวกบัท่านท่ีบริษทัถือวา่เป็น "ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว"  

  •     ข้อมูลด้านสุขภาพและการรักษา เช่น โรคท่ีเคยป่วย   
  •     ประวัติอาชญากรรม เช่น การตอ้งโทษทางอาญาเพื่อวตัถุประสงคใ์นการพิจารณารับคนเขา้ท างาน การ

คดักรอง/การตรวจสอบประวติัเพื่อจา้งงาน ประวติัและการสอบสวนความผดิทางวนิยั    
  •   ความพกิาร เพื่อตรวจยนืยนัคุณสมบติัของท่านส าหรับต าแหน่งเฉพาะและใชเ้ป็นหลกัฐาน 
 ประกอบการรับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนดและยืน่ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
  •     ศาสนา เน่ืองจากการรวบรวมส าเนาหรือภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนถือวา่เป็นส่วนหน่ึง 
 ของขั้นตอนการยนืยนัตวัตน เพื่อใหท่ี้พกัและคดัเลือกพนกังานท่ีจะเขา้ร่วมงานของบริษทั ขอ้ก าหนดดา้น 
 อาหารตามศาสนา และวนัหยดุทางศาสนา 
  •     เช้ือชาติ ส าหรับขั้นตอนของบริษทัท่ีจ  าเป็นในการคดัเลือกและพิจารณาใบสมคัรของท่าน 

•     ข้อมูลการยนืยนัตัวตนผ่านลกัษณะทางกายภาพ ส าหรับการจา้งงานและการสนบัสนุนทางธุรกิจ  
(เช่น การตรวจสอบสิทธิ ประวติัการท างาน บนัทึกเวลาเขา้/ออกงาน) 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

3. บริษัทเปิดเผยหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร 
 บริษทัอาจตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกบับุคคลภายนอกตามเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เช่น 
บริษทัเครือไทยยาซากิ บริษทัท่ีให้บริการ (เช่น ผูใ้ห้บริการฝึกอบรม บริการประเมิน และบริษทัน าเท่ียว) ผูใ้ห้
สวสัดิการอ่ืนๆ (เช่น โรงพยาบาล บริษทัประกนั บริการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และหน่วยงานท าบญัชีเงินเดือน) 
และผูใ้หบ้ริการดา้นวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี นกับญัชี ท่ีปรึกษา และทนายความ)  
 ในบางกรณีบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกบัหน่วยงานราชการใด หน่วยงานท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล ผูค้วบคุม หรือบุคคลภายนอกท่ีบริษทัเช่ือว่าจ  าเป็นเพื่อปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย
หรือท่ีควบคุมบงัคบั หรือมิฉะนั้นเพื่อคุม้ครองสิทธิของบริษทั สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภยัส่วน
บุคคลของบุคคลใด หรือเพื่อตรวจจบั ป้องกนั หรือมิฉะนั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภยั 
หรือความปลอดภยั บริษทัอาจมอบ โอน หรือเปล่ียนสิทธิหรือข้อผูกพนัของบริษทัให้กบับุคคลภายนอกใน
ขอบเขตท่ีอนุญาตภายใตข้อ้ตกลงระหว่างท่านกบับริษทั นอกจากน้ีบริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนยา้ยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านให้แก่นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบอ านาจ ผูท่ี้คาดวา่จะไดรั้บมอบอ านาจ ผูรั้บโอน หรือผูท่ี้คาดว่า
จะรับโอนในกรณีท่ีปรับโครงสร้างองคก์รใหม่ ปรับโครงสร้างหน้ี ควบรวมกิจการ เขา้ถือสิทธิ ขาย ซ้ือ ร่วมทุน 
มอบ เลิกกิจการ หรือกรณีอ่ืนใดท านองเดียวกนัน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนหรือการจ าหน่ายกิจการ สินทรัพย ์หรือ
หุน้ของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน 
 นอกจากน้ีอาจแบ่งปันขอ้มูลของท่านใหแ้ก่คู่คา้ทางธุรกิจหรือซพัพลายเออร์ดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น การเขา้ท า/
ด าเนินการตามสัญญา การช าระเงิน บนัทึกการส่งมอบ การรายงานปัญหา เป็นตน้ 

  
 4. บริษัทเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไร 

 บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้6 เดือน นบัแต่วนัท่ีบริษทัแจง้ผลการพิจารณาการเขา้รับท างานกบั
ท่าน  
 ทั้งน้ี บริษทัอาจตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานข้ึนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดและ/
หรืออนุญาต 
 

 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
 สิทธิท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้น้ีเป็นสิทธิตามกฎหมายของท่านซ่ึงท่านสามารถขอใชสิ้ทธิเหล่าน้ีไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ี
กฎหมายก าหนดและตามขั้นตอนการจดัการสิทธิของบริษทัดงัน้ี 

•     ร้องขอการเขา้ถึง ขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วน 
บุคคลของท่านโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน  

  •     แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั  
•     จ  ากดัไม่ใหบ้ริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเช่ือวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง  

 หากตอ้งการใชสิ้ทธิเหล่าน้ีในหวัขอ้น้ี ท่านสามารถติดต่อบริษทัไดต้ามท่ีอยูใ่นหวัขอ้ "รายละเอียดการติดต่อ
บริษทั" ดา้นล่าง 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 ค าขอของท่านในการใชสิ้ทธิใดๆ ขา้งตน้อาจถูกจ ากดัโดยกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ในบางกรณีบริษทัอาจปฏิเสธ
ค าขอของท่านไดต้ามสมควรและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น เน่ืองจากขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของบริษทัหรือค าสั่ง
ศาล หากบริษทัปฏิเสธค าขอของท่านบริษทัจะแจง้เหตุผลใหท้่านทราบ  
 หากทา่นเช่ือวา่การท่ีบริษทัรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิยืน่เร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ านาจตามความเหมาะสม อยา่งไรก็
ตามบริษทัยินดีหากมีโอกาสไดจ้ดัการกบัขอ้กงัวลของท่านก่อนท่ีท่านจะไปพบเจา้หน้าท่ี ดงันั้นโปรดติดต่อบริษทั
เป็นประการแรก 
 

 6. ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลอ้างองิของท่าน 
 หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบับุคคลอา้งอิงของท่าน สมาชิกในครอบครัวของท่าน ญาติใกลชิ้ดและ/
หรือผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะอ่ืนๆ ("ผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะ") เพื่อวตัถุประสงคท่ี์กล่าวไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน ท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจง้ให้ทราบถึงสิทธิในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของ
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานน้ีตามท่ีบงัคบัใช ้นอกจากน้ีท่านยงัตอ้งรับผิดชอบในการขอความ
ยนิยอมท่ีจ าเป็นจากผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะเหล่าน้ีและตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท่านมีสิทธิและสามารถยึดตามเกณฑ์ทาง
กฎหมายท่ีเหมาะสมในการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่บริษทั 
 

 7. การเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานนี ้
 บริษทัอาจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว 
เน่ืองจากแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทเปล่ียนแปลงไปด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงกฎหมาย เป็นตน้ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานน้ีจะมีอยูใ่น [http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice] และออกประกาศเป็น
หนังสือ โดยบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่านหากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญใน
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานน้ีหรือหากบริษทัจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวตามกฎหมาย 
 

 8. รายละเอยีดการติดต่อบริษัท 
 หากท่านมีค าถามเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติหรืองานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สามารถติดต่อบริษทัไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง บริษทัยนิดีช่วยเหลือตามค าขอขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียน 

  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 


