
 
  

 

 

YIC Asia Pacific Corporation., Ltd.  

 TYG Applicant Privacy Notice 
 

 
This TYG Applicant Privacy Notice ("Applicant Privacy Notice") tells you how YIC Asia Pacific Co., 
Ltd., Thai Yazaki Co., Ltd., Thai Arrow Products Co., Ltd., Thai-Yazaki Electric Wire Co., Ltd., and Thai 
Metal Processing Co., Ltd. (individually, "the Company," and collectively, "Thai Yazaki Group," "we," 
or "our,") collects, uses, and discloses your Personal Data. For the purpose of this Applicant Privacy 
Notice, "Personal Data" means any data about you which can directly or indirectly identify you. 
 
This Applicant Privacy Notice applies to job applicants of Thai Yazaki Group ("you"), for processing 
your Personal Data in order to recruit you and proceed any processes relevant to the execution of 
employment contract with us. 
 
If we are not able to carry out the processing activities we describe in this Applicant Privacy Notice, we 
may not be able to pursue recruitment processes or executing employment contract with you. In certain 
limited circumstances, we may need to ask for your specific consent to process your Personal Data in 
a particular way.  
 
1. What Personal Data we collect? 
 
As part of your employment, we will collect your Personal Data during our recruitment and interview 
processes. On occasion, we receive your Personal Data from third party sources, such as if we receive 
details of a certification or training you obtained, or where we receive feedback concerning your 
performance from our affiliate. In addition, we collect details of sanctions with professional bodies, 
financial checks, or criminal convictions where you have consented to background checks. We may 
also collect your Personal Data from authorized third parties (e.g., your reference person) and other 
sources (e.g., recruitment agency and outsource company).  
 
As applicable to you depending on your roles, responsibilities, and status with us, we will collect, 
process, and use the following categories and types of Personal Data about you: 
 

1) Personal details, such as nick name, name, surname, gender, photo, date of birth, place of 
birth, age, weight, height, nationality, marital status, military service, skills, information on 
government-issued cards (e.g., national identification card details, passport details, work permit, 
driving license), car license plate, household registration details, tax-related data including tax 
payer ID, membership information, signatures, and other identifiers; 

 
2) Contact details, such as your phone number, email address, mailing address, registered 

address, and emergency contacts;  

 
3) Information about your salary and benefits, such as your salary; 

 
4) Employment information, such as work experience, resume, education background;  

 
5) Other Information, such as other Personal Data which you voluntarily provided to us or was 

given to us by third parties during the course of your enrollment, application process/period; and 

 
6) Sensitive Personal Data, such as racial or ethnic origin, religious belief, medical information 

and health data, and criminal records. 

 
 
We will only collect, use, or disclose sensitive Personal Data on the basis of your explicit consent or 
where permitted by law. We collect details of sanctions with professional bodies, financial checks, or 
criminal convictions where you have consented to background checks. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
We do not knowingly collect information from individuals under legal age without their parental consent 
when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal 
guardian's consent. In the event we learn that we have unintentionally collected personal information 
from anyone under the age of 20 without parental consent when it is required, or from quasi-incompetent 
persons and incompetent persons without their legal guardians, we will delete it immediately or collect, 
use, disclose and/or transfer only if we can rely on other legal bases apart from consent.   

2. Why we collect, use or disclose your Personal Data 
 
We collect and use your Personal Data for a variety of reasons linked to your employment or service. 
We collect, use, or disclose your Personal Data on the legal basis of legitimate interests; entering into 
or performance of contract; legal compliance; consent; vital interest, for preventing or suppressing a 
danger to a person’s life, body or health or any other basis as permitted by applicable laws, as the case 
may be, for the following purposes: 
 

1) Recruitment management: To review and process your application, references, and submitted 
materials, analyzing your qualifications including conducting knowledge or skills tests, verifying 
your identity and your eligibility for employment during the hiring or recruitment process, this 
includes assessing your skills and interest in career opportunities with us and communicating 
with you about your application to respond to your inquiries and schedule interviews; and issue 
an employment contract or service contract; 

 
2) IT systems and support: To provide IT related support for programs, software, and record 

keeping; 

 

3) Protection of our interests: To protect the security and integrity of our business; to exercise 
our rights or protect our interest where it is necessary and lawfully to do so; for example, detect, 
prevent, and respond to legal claims, compliance, regulatory, auditing, investigative, and 
disciplinary purposes (including disclosure of such information in connection with legal process 
or litigation) and other ethics and compliance reporting requirements including complaints; and 

 
4) Complying with applicable laws and employment-related requirements: To comply with 

labor and other work laws, such as confirming that an applicant is over 18 years old to access 
the labor deployment system. 

 
In addition to the collection, use, or disclosure of your personal as listed in "What Personal Data we 
collect?" section above, we also collect, use, or disclose the following special categories of Personal 
Data about you which we describe as "Sensitive Personal Data": 
 

• Health and medical data, such as past/ chronic disease; 

• Criminal records, for necessary company procedures in selecting and considering your 
application, for disciplinary record and investigation; 

• Religion, due to the collection of a copy or an image of national identification card and is 
considered to be a part of identity verification process, to provide accommodation and selection 
of employee to participate company activity, dietary requirements for religious reasons and for 
religious holiday; 

• Race, for necessary company procedures in selecting and considering your application; 

• Biometric data, for employment and business support. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data 
 
We may have to share your Personal Data with other parties for all the reasons described above, such 
as, our affiliates within Thai Yazaki Group.  
 
In some cases, we may need to share your Personal Data to any government authority, law 
enforcement agency. 
 
4. How long do we keep your Personal Data 
 
We retain your Personal Data for 6 months but not over 1 year after we notify you of the recruitment 
result.  
 
We may need to retain your Personal Data for a longer duration, as required and/or permitted by 
applicable law. 
 
6. Your rights as a data subject  
 
The rights listed in this section are your legal rights, where you may request to exercise these rights 
under the conditions prescribed by law and our right management procedures. These rights are, for 
example: 
 

• To request access, obtain a copy of your Personal Data, or for the disclosure of the acquisition 
of your Personal Data that is obtained without your consent; 
 

• To have your Personal Data corrected, if it is inaccurate or not up to date; 
 

• To request us to provide your Personal Data in a structured, commonly used and machine-
readable format, and transmit it to another organization; 
 

• To object to how we process your Personal Data in certain activities; 
 

• To restrict us from using your Personal Data if you believe such data to be inaccurate; 
 
To exercise any of these rights in this section, you may contact us at the address in “Our Contact 
Details” section below.  
 
Your request for exercising any of the above rights may be limited by the applicable laws. There may 
be certain cases where we can reasonably and lawfully decline your request; for example, due to our 
legal obligation or a court order. If we decline your request, we will notify you of our reason.    
 
If you believe our collection, use or, disclosure of your Personal Data is in violation of the applicable 
data protection law, you have the right to lodge a complaint to the competent data protection authority, 
where applicable. We would, however, appreciate the chance to deal with your concerns before you 
approach the authority, so please contact us in the first instance. 
 
6. Information about your reference person 
 
If you provide us with Personal Data about a referenced person, members of your family, next of kin 
and/or other dependents ("Dependents") for the purposes set forth in the Applicant Privacy Notice, it 
is your responsibility to inform them of their rights with respect to the contents of this Applicant Privacy 
Notice as applicable to them. You are also responsible for obtaining any required consent of these 
Dependents, and ensuring that you have the right and can rely on appropriate legal basis to provide 
their Personal Data to us.   
 
7. Changes to this Applicant Privacy Notice 
 
We may amend or update this Applicant Privacy Notice from time to time as our data protection 
practices change due to various reasons, such as technological changes, changes in law, etc. The 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

amendments or updates to this Applicant Privacy Notice will be available on 
http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice. We will notify you or obtain your consent if there are 
material changes to this Applicant Privacy Notice, or if we are required to do so by law. 
 
8. Our Contact Details  
 
If you have any questions about our practices or activities relating to your Personal Data, you can 
contact us per the details below. We will be happy to help with requests for information, suggestions, 
or complaints: 
 
 

1) Company Name 

• YIC Asia Pacific Corporation Limited (Head Office)  
21st- 22nd ,24th -26th Floor, Thai life Insurance Building4,  
911 Debaratna Road, Bangna Nuea,Bangna Bangkok 10260 

• Tel.66-(02)2663-7781 
 

2) Contact Point 

• TYG ISMS Secretariat 
26th Floor, Thai life Insurance Building4,  
911 Debaratna Road, Bangna Nuea,Bangna Bangkok 10260 

• Tel.66-(02)2663-7781 Ext.729, 730, 731 

• Email: tygpdpa@th.yazaki.com 
 
 
Please be informed accordingly. 
 

 

This Privacy Notice was announced on 4 March 2022. 
Thai Yazaki Group 

 

 

http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice


 
  

 

 

YIC Asia Pacific Corporation., Ltd.  

          
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานของบริษัทเครือไทยยาซากฉิบับที ่2 

    
 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานของบริษทัเครือไทยยาซากิฉบบัน้ี ("นโยบาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน")  เป็นการแจง้ให้ท่านทราบว่า บริษทั วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค 
คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั, บริษทั ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั, บริษทั ไทยแอโรว ์จ  ากดั, บริษทั สายไฟฟ้าไทย 
- ยาซากิ จ  ากดั,  และบริษทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จ ากดั (แต่ละแห่งรวมกนัเรียกวา่ "บริษทัเครือไทยยาซากิ" 
ซ่ึงรวมเรียกวา่ "บริษทั" ) จะรวบรวม น าไปใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร ทั้งน้ี ภายใต้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานฉบบัน้ี "ข้อมูลส่วนบุคคล" จะหมายถึง ข้อมูลใดๆ 
เก่ียวกบัท่านซ่ึงสามารถระบุตวัตนของท่านไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม  
 
 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานน้ีใชบ้งัคบัผูส้มคัรงาน โดยบริษทัจะประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณารับท่านเขา้ท างานและด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าสัญญาจา้งงาน
ต่อไป 

  
 หากบริษทัไม่สามารถด าเนินการประมวลผลตามระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูส้มคัรงานฉบบัน้ี บริษทัอาจไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการจดัหางานหรือเขา้ท าสัญญาจา้งงานกบั
ท่านได ้หรือในกรณีพิเศษ  บริษทัอาจจ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่านเป็นการเฉพาะในการด าเนินการ
กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยวธีิการเฉพาะ 

 
 1. บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

 โดยถือเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการจา้งงานของบริษทั บริษทัจะรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านในระหวา่งกระบวนการสรรหาและสัมภาษณ์ ซ่ึงในบางคร้ังบริษทัจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
จากแหล่งขอ้มูลของบุคคลภายนอก เช่น เม่ือบริษทัไดรั้บรายละเอียดของการรับรองหรือการฝึกอบรมท่ีท่าน
ได้รับ หรือในกรณีท่ีบริษทัได้รับข้อติชมเก่ียวกับการปฏิบติังานของท่านจากบริษทัในเครือ นอกจากน้ี 
บริษทัยงัรวบรวมรายละเอียดบทลงโทษขององคก์รในวิชาชีพ การตรวจสอบทางการเงิน หรือการตอ้งโทษ
ทางอาญา หากท่านยินยอมให้มีการตรวจสอบประวติั นอกจากน้ีบริษทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านจากบุคคลภายนอก (เช่น บุคคลอา้งอิงของท่าน) และแหล่งอ่ืนๆ (เช่น บริษทัตวัแทนจดัหางานและ
บริษทัท่ีจดัจา้งจากภายนอก)  
 
 เน่ืองจากเป็นการบงัคบัใชก้บัท่านตามบทบาท ความรับผิดชอบ และสถานะท่ีมีต่อบริษทั บริษทัจะ
รวบรวม 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)  รายละเอียดการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่อีเมล ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์ ท่ีอยู่จด

ทะเบียน  
 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 ประวติั

การศึกษา  
  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 าไปใช้ หรือเปิดเผยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวตามท่ีท่านให้ความ
ยินยอมโดยชดัแจง้หรือในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น บริษทัรวบรวมรายละเอียดบทลงโทษขององคก์ร
ในวชิาชีพ การตรวจสอบทางการเงิน หรือการตอ้งโทษทางอาญาท่ีท่านยนิยอมใหมี้การตรวจสอบประวติั 

  
 บริษทัจะไม่รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองเม่ือ
จ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูดู้แลตาม
กฎหมาย (ผูพ้ิทกัษ์และผูอ้นุบาล) ในกรณีท่ีบริษทัรับทราบว่าไดมี้การรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิได้
เจตนาจากบุคคลใดก็ตามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองเม่ือจ าเป็น หรือจากคน
เสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยไม่มีผูดู้แลตามกฎหมาย (ผูพ้ิทกัษแ์ละผูอ้นุบาล) บริษทั



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

จะลบขอ้มูลนั้นทนัทีหรือรวบรวม น าไปใช ้เปิดเผยและ/หรือโอนยา้ยเฉพาะในกรณีท่ีบริษทัสามารถท าได้
ตามเกณฑอ่ื์นๆ ทางกฎหมายนอกเหนือจากการใหค้วามยนิยอม  
 

 2. ท าไมบริษัทจึงรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 บริษทัรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยหลายเหตุผลท่ีเช่ือมโยงกบัการจา้งงานของ
ท่าน บริษทัจะรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อท าหรือปฏิบติัตามสัญญา เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย ตามความยินยอม เพื่อประโยชน์ท่ี
ส าคญั เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหรือเกณฑอ่ื์นใดตามท่ีกฎหมาย
ท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต แลว้แต่กรณี เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

  1)  การบริหารการรับคนเข้าท างาน : เพื่อพิจารณาและด าเนินการกบัใบสมคัร บุคคลอา้งอิง 
และเอกสารท่ียื่น การวิเคราะห์คุณสมบติัของท่านรวมไปถึงการทดสอบความรู้หรือทกัษะ การยืนยนัตวัตน
และสิทธิของท่านส าหรับการจา้งงานท่านในระหว่างกระบวนการว่าจา้งหรือการสรรหา ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินทกัษะของท่าน และความสนใจในโอกาสในการท างานกบับริษทั และการส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบั
การสมคัรงานของท่านเพื่อตอบขอ้ซกัถามของท่านและก าหนดตารางเวลาในการสัมภาษณ์ และจดัท าสัญญา
จา้งงานหรือสัญญาการใหบ้ริการ  

  2)   ระบบไอทแีละการรองรับ : เพื่อใหก้ารรองรับดา้นไอทีส าหรับโปรแกรม ซอฟตแ์วร์ ระบบ
บญัชี ระบบจดัการขอ้มูลอ่ืนๆ รวมถึงขอ้มูลและการบ ารุงรักษาระบบ และการเก็บบนัทึก  

   3)  การคุ้มครองข้อมูล ความลับ และสินทรัพย์ : เพื่อรักษาความปลอดภยัและความสมบูรณ์
ของส่ิงอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือ และแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการจดัการ
สิทธิการเขา้ถึง การตรวจติดตามการปฏิบติัตามระเบียบการของบริษทั และในกรณีท่ีกฎหมายในพื้นท่ีนั้น
อนุญาตและเป็นไปตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการสอบสวน การใหห้รือการตรวจสอบหลกัฐาน และ
การลงโทษทางวนิยั  

   4)  การปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท : เพื่อปกป้องความปลอดภยัและความสมบูรณ์ของ
ธุรกิจของบริษทั ใช้สิทธิของบริษทัหรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัในกรณีท่ีจ าเป็นและชอบด้วย
กฎหมาย ตวัอยา่ง เช่น ตรวจจบั ป้องกนั และรับมือกบัขอ้เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย 
การก ากบัดูแล การตรวจสอบ การสืบสวนและเพื่อวตัถุประสงค์ทางวินัย (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมายหรือการด าเนินคดี) และขอ้ก าหนดการรายงานด้าน
จริยธรรมและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ รวมไปถึงการร้องเรียน  

 
   นอกจากการรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้น

หวัขอ้ "บริษทัรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้ง? " ขา้งตน้ บริษทัยงัรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลในหมวดพิเศษต่อไปน้ีเก่ียวกบัท่านท่ีบริษทัถือวา่เป็น "ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว"  



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  •     ข้อมูลด้านสุขภาพและการรักษา เช่น โรคท่ีเคยป่วย   
  •     ประวัติอาชญากรรม เช่น การตอ้งโทษทางอาญาเพื่อวตัถุประสงค์ในการพิจารณารับคนเขา้

ท างาน การคดักรอง/การตรวจสอบประวติัเพื่อจา้งงาน ประวติัและการสอบสวนความผิดทางวินยั 
   

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

•     ข้อมูลการยืนยันตัวตนผ่านลักษณะทางกายภาพ ส าหรับการจา้งงานและการสนับสนุนทาง
ธุรกิจ  

(เช่น การตรวจสอบสิทธิ ประวติัการท างาน บนัทึกเวลาเขา้/ออกงาน) 
3. บริษัทเปิดเผยหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร 

 บริษทัอาจตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกบับุคคลภายนอกตามเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวไว ้
ขา้งตน้ เช่น บริษทัเครือไทยยาซากิ บริษทัท่ีใหบ้ริการ (เช่น ผูใ้หบ้ริการฝึกอบรม บริการประเมิน และบริษทั
น าเท่ียว) ผูใ้หส้วสัดิการอ่ืนๆ (เช่น โรงพยาบาล บริษทัประกนั บริการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และหน่วยงาน
ท าบญัชีเงินเดือน) และผูใ้หบ้ริการดา้นวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี นกับญัชี ท่ีปรึกษา และทนายความ)  

 ในบางกรณีบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกบัหน่วยงานราชการใด  
หน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล ผูค้วบคุม หรือบุคคลภายนอกท่ีบริษทัเช่ือว่าจ  าเป็นเพื่อปฏิบติัตามข้อ
ผกูพนัตามกฎหมายหรือท่ีควบคุมบงัคบั หรือมิฉะนั้นเพื่อคุม้ครองสิทธิของบริษทั สิทธิของบุคคลภายนอก 
หรือความปลอดภยัส่วนบุคคลของบุคคลใด หรือเพื่อตรวจจบั ป้องกนั หรือมิฉะนั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาการ
ฉ้อโกง การรักษาความปลอดภยั หรือความปลอดภยั บริษทัอาจมอบ โอน หรือเปล่ียนสิทธิหรือขอ้ผูกพนั
ของบริษทัให้กบับุคคลภายนอกในขอบเขตท่ีอนุญาตภายใต้ขอ้ตกลงระหว่างท่านกบับริษทั นอกจากน้ี
บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบอ านาจ ผูท่ี้คาด
ว่าจะได้รับมอบอ านาจ ผูรั้บโอน หรือผูท่ี้คาดว่าจะรับโอนในกรณีท่ีปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปรับ
โครงสร้างหน้ี ควบรวมกิจการ เขา้ถือสิทธิ ขาย ซ้ือ ร่วมทุน มอบ เลิกกิจการ หรือกรณีอ่ืนใดท านองเดียวกนั
น้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนหรือการจ าหน่ายกิจการ สินทรัพย ์หรือหุน้ของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน 

 นอกจากน้ีอาจแบ่งปันขอ้มูลของท่านใหแ้ก่คู่คา้ทางธุรกิจหรือซพัพลายเออร์ดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น 
การเขา้ท า/ด าเนินการตามสัญญา การช าระเงิน บนัทึกการส่งมอบ การรายงานปัญหา เป็นตน้ 
 
  



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 4. บริษัทเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไร 
 บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษทัแจ้งผลการ
พิจารณาการเขา้รับท างานกบัท่าน  
 ทั้งน้ี บริษทัอาจตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานข้ึนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดและ/หรืออนุญาต 
 

 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
 สิทธิท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้น้ีเป็นสิทธิตามกฎหมายของท่านซ่ึงท่านสามารถขอใชสิ้ทธิเหล่าน้ีไดภ้ายใต้
เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดและตามขั้นตอนการจดัการสิทธิของบริษทัดงัน้ี 

•     ร้องขอการเขา้ถึง ขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วน 
บุคคลของท่านโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน  

  •     แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั  
•     จ  ากดัไม่ใหบ้ริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเช่ือวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง  

 หากตอ้งการใชสิ้ทธิเหล่าน้ีในหวัขอ้น้ี ท่านสามารถติดต่อบริษทัไดต้ามท่ีอยูใ่นหวัขอ้ "รายละเอียด
การติดต่อบริษทั" ดา้นล่าง 
 ค าขอของท่านในการใช้สิทธิใดๆ ขา้งตน้อาจถูกจ ากดัโดยกฎหมายท่ีใช้บงัคบั ในบางกรณีบริษทั
อาจปฏิเสธค าขอของท่านไดต้ามสมควรและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น เน่ืองจากขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย
ของบริษทัหรือค าสั่งศาล หากบริษทัปฏิเสธค าขอของท่านบริษทัจะแจง้เหตุผลใหท้่านทราบ  
 หากท่านเช่ือวา่การท่ีบริษทัรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ านาจตามความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทยินดีหากมีโอกาสได้จัดการกับข้อกังวลของท่านก่อนท่ีท่านจะไปพบ
เจา้หนา้ท่ี ดงันั้นโปรดติดต่อบริษทัเป็นประการแรก 
 

 6. ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลอ้างองิของท่าน 
 หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบับุคคลอา้งอิงของท่าน สมาชิกในครอบครัวของท่าน ญาติ
ใกลชิ้ดและ/หรือผูท่ี้อยู่ในความอุปการะอ่ืนๆ ("ผูท่ี้อยู่ในความอุปการะ") เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีกล่าวไวใ้น
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน ท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจง้ให้ทราบถึงสิทธิใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานน้ีตามท่ีบงัคบัใช ้นอกจากน้ี
ท่านยงัตอ้งรับผิดชอบในการขอความยินยอมท่ีจ าเป็นจากผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะเหล่าน้ีและตรวจสอบให้
แน่ใจวา่ท่านมีสิทธิและสามารถยึดตามเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของพวก
เขาแก่บริษทั 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 7. การเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานนี ้
 บริษทัอาจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานฉบบัน้ีเป็น
คร้ังคราว เน่ืองจากแนวทางปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลของบริษทัเปล่ียนแปลงไปดว้ยเหตุผลหลายประการ 
เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงกฎหมาย เป็นตน้ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานน้ีจะมีอยู่ใน [http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-
notice] และออกประกาศเป็นหนงัสือ โดยบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่านหากมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงานน้ีหรือหากบริษทั
จ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวตามกฎหมาย 
 

 8. รายละเอยีดการติดต่อบริษัท 
 หากท่านมีค าถามเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัหรืองานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน สามารถติดต่อบริษทัไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง บริษทัยินดีช่วยเหลือตามค าขอขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ 
หรือขอ้ร้องเรียน 

 1)  ช่ือบริษทั  
   บริษทั วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 
   ท่ีตั้ง เลขท่ี 911 อาคารไทยประกนัชีวติ 4 ชั้น 21-22, 24-26   
   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260   
   เบอร์โทร 02-663-7781 

2)  ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
   คณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล (TYG ISMS Secretariat)  
   ท่ีตั้ง เลขท่ี 911 อาคารไทยประกนัชีวติ 4 ชั้น 26   
   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
   เบอร์โทร 02-663-7781 ต่อ 729, 730, 731 
   อีเมล tygpdpa@th.yazaki.com 

 
   จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
      ประกาศ ณ วนัท่ี 4  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
         
         บริษทัเครือไทยยาซากิ 
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