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YIC Asia Pacific Corporation Limited  

          
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

    
 บริษทั วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั, บริษทั ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั, บริษทั 
ไทยแอโรว ์จ ากดั, บริษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากดั และบริษทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จ ากดั (แต่ละแห่ง
รวมกันเรียกว่า "บริษทัเครือไทยยาซากิ" ซ่ึงรวมเรียกว่า "บริษทั" )  ตระหนักถึงความส าคญัของการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหัวขอ้ท่ี 1) และจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว (ท่ี
ก าหนดไวด้้านล่างในหัวขอ้ท่ี 1) ด้วยความระมดัระวงัสูงสุด นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลภายนอกฉบับน้ี ("นโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" น้ี) จะก าหนดวิธีการท่ีบริษทัรวบรวม 
น าไปใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหัวขอ้ท่ี 1) และ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ท่ีระบุไวด้า้นล่างในหัวขอ้ท่ี 1) ท่ีบริษทัรวบรวมเพื่อท่ีท่านจะรู้สึกปลอดภยั
เม่ือท่านมีการติดต่อกบับริษทั 
 
 ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคล (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหัวขอ้ท่ี 1) 
ของบุคคลต่อไปน้ี 
 (1)  ลูกคา้รายบุคคลของบริษทัในอนาคต ในปัจจุบนั และในอดีต 
 (2)  ผูมี้อ านาจกระท าการ กรรมการ ผูถื้อหุน้ ผูรั้บประโยชน์ พนกังาน บุคลากร ผูรั้บจา้ง บุคคล
ท่ีได้รับมอบอ านาจท้ายท่ีสุดให้สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  และบุคคลอ่ืนใดท่ีมีความสามารถใน
ลกัษณะคลา้ยกนั (เรียกรวมกนัว่า “บุคคลท่ีเช่ือมโยง”) ของลูกคา้องค์กรในอนาคต ในปัจจุบนั และใน
อดีต และคู่คา้ของบริษทั (เช่น ผูข้ายและซพัพลายเออร์) และ 
 (3) บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บ 
 
 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ไม่รวมถึงวิธีการท่ีบริษทัใช้ในการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวกบัการสรรหาบุคคลากร การจดัการทรัพยากรบุคคลและอดีตพนักงาน หากท่านตอ้งการ
ขอ้มูลเก่ียวกับวิธีการท่ีบริษทัใช้ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับบุคคลประเภทน้ี กรุณา
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัเครือไทยยาซากิ   
 
"ท่าน" หรือ "ของท่าน" ภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี หมายถึง บุคคลธรรมดา/แต่ละบุคคล 
 
 นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ีใช้บังคบักับเว็บไซต์ ระบบรองรับการให้บริการ เว็บไซต์
เครือข่ายสังคม(Social Network Website)  ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ และต าแหน่ง/การปฏิสัมพนัธ์
อ่ืนๆ ท่ีบริษทัรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีพร้อม
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กับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบริการเฉพาะท่ีท่านใช้ ซ่ึงอาจก าหนดเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทั
รวบรวมเก่ียวกบัท่านแยกต่างหาก 
 
 โดยทัว่ไปกิจกรรมของบริษทัไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีผูเ้ยาวแ์ละบริษทัจะไม่รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
จากผูเ้ยาว ์โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองเม่ือจ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและ
คนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูดู้แลตามกฎหมาย(ผูพ้ิทกัษแ์ละผูอ้นุบาล) หากบริษทั
ทราบว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้เจตนาจากผูเ้ยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผูป้กครองเม่ือจ าเป็นหรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผูดู้แลตามกฎหมาย(ผูพ้ิทกัษแ์ละผูอ้นุบาล) บริษทัจะลบขอ้มูลดงักล่าวทนัทีหรือประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปหากบริษทัสามารถท าไดต้ามเกณฑอ่ื์นๆ ทางกฎหมายนอกเหนือจากการ
ใหค้วามยนิยอม 
 
1. บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใดๆ เก่ียวกับตัวท่านซ่ึงสามารถระบุตัวตนของท่านได้ทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม หากสามารถรวมขอ้มูลใดๆ เขา้กับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือหากมีการใช้
ขอ้มูลอ่ืนเพื่อสร้างโปรไฟลข์องแต่ละบุคคล บริษทัจะถือว่าขอ้มูลอ่ืนๆ และขอ้มูลท่ีรวมเขา้ดว้ยกนัเป็น
ขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัอาจรวบรวมหรือไดรั้บขอ้มูลประเภทต่อไปน้ีซ่ึงอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยตรงหรือโดยออ้มจากท่านหรือแหล่งอ่ืนๆ หรือผา่นทางคู่คา้ของบริษทั ซ่ึงขอ้มูลเฉพาะแต่ละประเภท
ท่ีรวบรวมจะขึ้นอยูก่บับริบทของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบับริษทั และบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ท่าน
ใชภ้ายในบริษทัเครือไทยยาซากิ 
 1.1. รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง อายุ เพศ วนัเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ ช่ือบริษทั 
รายละเอียดบนบตัรประจ าตวัประชาชน User ID ส าหรับใชง้านบนเวบ็ไซต์ รายละเอียดบญัชี ลายมือช่ือ 
และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีระบุตวัตน 
 1.2. รายละเอียดการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ทางไปรษณีย ์ท่ีอยู่วางบิล ท่ีอยู่ท่ีบา้น/ท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ 
เบอร์แฟกซ์ เบอร์โทรศพัท์มือถือ ท่ีอยู่อีเมล บญัชีส่ือสังคมของท่าน(social media account) และขอ้มูล
อ่ืนๆ ในลกัษณะคลา้ยกนัน้ี  
 1.3. รายละเอยีดธุรกรรม ทางการเงิน และการช าระเงิน เช่น ขอ้มูลธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ จ านวน
เงิน ประเภทการช าระเงิน หมายเลขอา้งอิงธนาคาร ขอ้มูลใบโอนเงิน รายการภาษี รายได ้และการผิดนดั
ช าระหน้ี  
 1.4. ข้อมูลยานพาหนะ เช่น รายละเอียดทะเบียนรถ หมายเลขแชสซี ต าแหน่งรถ พิกดั GPS และ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 1.5. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ศาสนา (จากบัตรประจ าตัว
ประชาชน) และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวอ่ืนๆท่ีท่านใหไ้ว ้  
 1.6. รายละเอียดการใช้งานและด้านเทคนิค  เช่น ข้อมูลเก่ียวกับวิธีท่ีท่านใช้เว็บไซต์ พอร์ทัล 
แพลตฟอร์ม และบริการ และวิธีท่ีท่านใชก้บัฟังก์ชัน่และกลไกต่างๆ (function and feature)ท่ีบริษทัมี ท่ี
อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ปูมบนัทึก (log) รหัสอุปกรณ์และประเภท คุกก้ี ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ 
ประเภทและเวอร์ชัน่บราวเ์ซอร์แบบปลัก๊อิน เครือข่าย รายละเอียดการเช่ือมต่อ รายละเอียดการเขา้ถึง 
เวลาท่ีเข้าถึง ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอ่ืนๆ บนอุปกรณ์ท่ีลูกค้าใช้เข้าถึง
แพลตฟอร์ม และ  
 1.7. ข้อมูลอื่นๆ ท่ีรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท  เช่น 
ขอ้มูลท่ีท่านใหบ้ริษทัในสัญญา แบบฟอร์มหรือขอ้มูลท่ีรวบรวมเม่ือท่านโตต้อบกบับริษทั 
 บริษทัอาจเก็บหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปน้ีท่ีท่านกระท าการในฐานะบุคคลท่ี
เช่ือมโยงคู่คา้ของบริษทั 
 1.1. รายละเอยีดส่วนบุคคล เช่น อาย ุรูปถ่าย ขอ้มูลเก่ียวกบังาน (เช่น บนัทึกการจา้งงาน บนัทึกการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ต าแหน่ง หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน แผนก รายละเอียดส่วนตัวใน
จดหมายสมัครงานและประวติัย่อ) ข้อมูลบนบัตรท่ีทางราชการออกให้ (เช่น รายละเอียดบนบัตร
ประจ าตวัประชาชน รายละเอียดหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตท างาน ใบอนุญาตขบัรถ) ทะเบียนบา้น 
ขอ้มูลวีซ่า ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีรวมถึงรหสัประจ าตวัผูเ้สียภาษี การผา่นเขา้เวบ็ ประเภทธุรกิจ และส่ิง
อ่ืนๆ ท่ีระบุตวัตน  
 1.2. รายละเอียดการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่สาขา ขอ้มูลบนนามบตัร บนัทึกการพบปะ และขอ้มูลอ่ืนๆ ใน
ลกัษณะคลา้ยกนัน้ี และ  
 1.3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลสุขภาพ (เช่น แพอ้าหาร) 
 
 หากท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่บริษทั (เช่น ช่ือคนขบัรถ ประเภทคนขบั รายละเอียด
ใบอนุญาตขบัรถ รายละเอียดยานพาหนะ ฯลฯ) โปรดตรวจสอบว่าท่านให้นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลน้ีเพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นรับทราบและ/หรือใหค้วามยนิยอมตามความเหมาะสม  
บริษทัจะรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวตามท่ีท่านให้ความยินยอมอย่างชดั
แจง้หรือในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น 
 
2. ท าไมบริษัทจึงรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เวน้แต่จะจ ากดัไวใ้นกรณีท่ีบริษทัระบุว่าขอ้มูลนั้นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน บริษทัรวบรวม 
น าไปใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกตอ้งตามกฎหมายตาม (1) ตามสัญญาเพื่อการ
บริการหรือท าธุรกรรมกับท่าน (2) ขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย เพื่อปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายของ
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บริษทั (3) ผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและของ
บุคคลอ่ืน (4) ประโยชน์ท่ีส าคญัต่อชีวิตเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล และ/หรือ (5) สาธารณประโยชน์เพื่อปฏิบติัภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อใชอ้  านาจหรือ
หนา้ท่ีอยา่งเป็นทางการ 
บริษทัอาจรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน : เพื่อท าสัญญาและจดัการความสัมพนัธ์ตามสัญญาท่ีมีกบั
ท่าน สนบัสนุนและด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการหรือผลิตภณัฑด์งักล่าว (เช่น อนุญาตให้
ลูกคา้ตรวจสอบต าแหน่งของยานพาหนะทางพอร์ทลัของบริษทัหรือดูประสิทธิภาพการท างานของ
คนขบัรถ) หรือในลกัษณะคลา้ยกนัน้ี ท าธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรม การตรวจ
พิสูจน ์การรับเงินและการออกใบแจง้หน้ี ด าเนินการตามค าแนะน าของลูกคา้หรือตอบขอ้ซักถามหรือผล
สะทอ้นกลบัของลูกคา้และแกไ้ขขอ้ร้องเรียน 
 2. ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ : ลงทะเบียน ตรวจพิสูจน์ ระบุตวัตน และตรวจสอบสิทธิของ
ท่านหรือตวัตนของท่านส าหรับบญัชีและระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั 
 3. ติดต่อและส่ือสารกับท่าน : ส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านไดรั้บจากบริษทั 
โฆษณาและท าการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัเครือไทยยาซากิกบัท่าน ประกาศ บอกกล่าว 
แจง้ข่าว ทกัทาย และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ ติดต่อท่านเพื่อเตือนตามกระบวนการช าระ
เงินหรือการเรียกเก็บเงิน และประมวลผลและอพัเดตขอ้มูลของท่าน ต่อสัญญา 
 4. บริการวิเคราะห์ข้อมูล : วิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ขอ้มูลการจราจร วิจยั ท าการประเมินเชิงวิเคราะห์ 
ท าสถิติและการแบ่งส่วน 
 5. ก าหนดฟังก์ช่ันของไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัท : จดัการ ด าเนินงาน และบริหารไซต์และ
พอร์ทลัของบริษทัเพื่ออ านวยความสะดวกและตรวจสอบให้ท างานอย่างถูกตอ้ง  มีประสิทธิผล และ
ปลอดภยั ใหท้่านสามารถเขา้สู่ระบบและเขา้ถึงระบบท่ีบริษทัมีเพื่อใชง้านได ้และใหค้วามช่วยเหลือดา้น
เทคนิคและการจดัการกบัปัญหาทางเทคนิค 
 6. บริหารจัดการและรองรับด้านไอที : เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทางธุรกิจของบริษทั
เอง ซ่ึงรวมถึงการจดัการระบบการส่ือสาร การให้การสนบัสนุนดา้นไอที การสร้าง และการบ ารุงรักษา
บญัชีและรหัสบญัชีให้ท่าน จดัการให้ท่านเขา้ถึงระบบใดๆ ท่ีบริษทัอนุญาตให้ท่านเขา้ถึงได้ ด าเนินงาน
ดา้นการรักษาความปลอดภยัของไอที และตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัดา้นไอทีเพื่อให้ระบบของ
บริษทัมัน่คงปลอดภยั ควบคุมการพฒันาระบบไอที การด าเนินการ การปฏิบติัการ และการบ ารุงรักษา 
ควบคุมและท าปูมบนัทึก (log) การตรวจสอบสิทธิและการเขา้ถึงตามความเหมาะสม ตรวจติดตามระบบ
และอุปกรณ์ รับรองความปลอดภยัดา้นไอที บริหารธุรกิจภายในตามขอ้ก าหนด นโยบาย และขั้นตอน
ภายใน 
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 7. ปฏิบัติตามข้อผูกพันท่ีควบคุมบังคับและก ากับดูแล : ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีทางกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าสั่งของหน่วยงานราชการซ่ึงอาจรวมถึงค าสั่งจากหน่วยงานราชการ
นอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย เม่ือบริษทัเช่ือตามเหตุอันควรว่าบริษทัต้องกระท าการดังกล่าวตาม
กฎหมาย และจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เพื่อการปฏิบติัตาม
ภาระหนา้ท่ีทางกฎหมายดงักล่าว  
 8. ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท : ปกป้องความปลอดภยัและความสมบูรณ์ของธุรกิจของบริษทั 
ด าเนินการตรวจสอบภายใน ใชสิ้ทธิของบริษทัหรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัในกรณีท่ีจ าเป็นและ
ชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนินการดงักล่าว เช่น ป้องกนั ตรวจจบั และสืบสวนการทุจริต การประพฤติ
ผิด หรือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายไม่ว่าหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม 
วิเคราะห์และจดัการความเส่ียง 
 9. ปฏิบัติตามข้อก าหนดภายในและกฎหมาย : ปฏิบติัตามนโยบายภายในและกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ค าสั่งท่ีใชบ้งัคบั และแนวทางการก ากบัดูแล ซ่ึงรวมถึงการจดัเตรียมเอกสารในการติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงานราชการ 
 10. ระงับข้อพพิาท : ระงบัขอ้พิพาทซ่ึงรวมถึงการบงัคบัใชส้ัญญาและสิทธิตามกฎหมายของบริษทั 
การท า การใช ้หรือการป้องกนัการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย และการจดัเตรียมเอกสารทางกฎหมายตาม
รูปแบบของทางราชการ 
 11. ปรับปรุงธุรกิจ : พัฒนารูปแบบการบริการของบริษัทเป็นระยะ ท าการวิจัย วางแผนและ
วิเคราะห์สถิติ พฒันาและสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ และพฒันาธุรกิจของบริษทัต่อไป 
 12. ท าธุรกรรมขององค์กร : ในกรณีท่ีมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองคก์ร หรือ
เหตุการณ์ในลกัษณะคลา้ยกนัน้ีบริษทัอาจโอนขอ้มูลของท่านไปให้บุคคลอ่ืนอย่างน้อยหน่ึงรายซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของการท าธุรกรรม 
 
 ในกรณีท่ีบริษทัรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเน่ืองจากท่านกระท าการในฐานะบุคคลท่ี
เช่ือมโยงคู่คา้ของบริษทั จะมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีรวมอยูด่ว้ย 
 1. การส่ือสารทางธุรกิจ  เช่น ส่ือสารกบับุคคลท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ และโครงการ
ของบริษทัหรือคู่คา้ เช่น จดัท าสัญญาและส่งมอบสัญญา ตอบขอ้ซักถามหรือขอ้ร้องเรียน เชิญท่านเขา้
ร่วมและจดัการการฝึกอบรม แคมเปญส ารวจตลาดหรือกิจกรรมทางการตลาด 
 2. การเลอืกคู่ค้า  เช่น ยนืยนัตวัตนของท่านและสถานะคู่คา้ ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ (due 
diligence) หรือตรวจสอบประวติัรูปแบบอ่ืน หรือระบุความเส่ียงท่ีมีต่อบุคคลท่ีเช่ือมโยงและคู่คา้ (รวมถึง 
คดักรองกบัหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะและ/หรือรายช่ือผูมี้ความเส่ียงท่ี
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เป็นทางการ) ประเมินความเหมาะสมและคุณสมบติัของบุคคลท่ีเช่ือมโยงและคู่คา้ และท าค าขอใบเสนอ
ราคาหรือท าสัญญากบับุคคลท่ีเช่ือมโยงหรือคู่คา้ 
 3. การจัดการข้อมูลคู่ค้า  เช่น เก็บบนัทึกและหลกัฐานไวส้ าหรับจดัการขอ้เรียกร้อง ขอ้พิพาท การ
จดัซ้ือ และขอ้ตกลงการบ ารุงรักษา การจดทะเบียนยานพาหนะเพื่อการขนส่ง และเก็บไวส้ าหรับท าและ
อพัเดตรายการ/รายนามคู่คา้ (รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเช่ือมโยง) จดัท าและเก็บสัญญารวมถึง
เอกสารและบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจอา้งถึงบุคคลท่ีเช่ือมโยง 
 4. การจัดการความสัมพันธ์ เช่น วางแผน ปฏิบติังาน และจดัการความสัมพนัธ์ (ตามสัญญา) และ
วตัถุประสงคต์ามสัญญาทัว่ไปกบับุคคลท่ีเช่ือมโยงและ/หรือคู่คา้ เช่น ด าเนินการเร่ืองช าระเงินและใบสั่ง
ซ้ือ เอกสารรับสินคา้ ใบเสนอราคา การอนุมติัการช าระเงินและค่าใชจ่้าย การท าและลงรายการบญัชี การ
สอบบญัชี การวางบิลและการเรียกเก็บเงิน 
 5. การวิเคราะห์และการปรับปรุงธุรกิจ เช่น ท าการวิจยั ส ารวจ และรายงานเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ ์บริการของบริษทั และบุคคลท่ีเช่ือมโยงหรือคู่คา้ การพฒันาและการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 
 นอกจากการรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "บริษทั
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้ง" ขา้งตน้ บริษทัยงัรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใน
หมวดพิเศษต่อไปน้ีเก่ียวกบัท่านท่ีบริษทักล่าวว่าเป็น "ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว" เพื่อวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 
 •     ศาสนา เน่ืองจากการรวบรวมส าเนาหรือภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการยนืยนัตวัตน และ 
 •     ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ขอ้มูลในใบรับรองแพทย/์ใบรับรองการรักษาเพื่อจดัหาอาหารและท่ีพกั
ระหวา่งการเดินทางเพื่อธุรกิจ (เช่น การจดัอาหาร) 
 
 ในกรณีท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือเพื่อท า
หรือปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทั และท่านไม่ได้ให้ขอ้มูลนั้นเม่ือได้รับการร้องขอ บริษทัอาจไม่
สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ได ้
 ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งได้รับความยินยอมเพื่อรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านในบางงาน บริษทัจะขอความยนิยอมจากท่านส าหรับงานดงักล่าวแยกต่างหาก 
 
3. บริษัทเปิดเผยหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร 
 บริษทัอาจตอ้งใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกบับุคคลอ่ืนดว้ยเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
เช่น ภายในบริษทัเครือยาซากิทัว่โลก (เช่น บริษทั ยาซากิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) คู่คา้ของบริษทั (ไดแ้ก่ 
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ตวัแทนจ าหน่าย) ซัพพลายเออร์และผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ ท่ีบริษทัมีส่วนร่วม (เช่น ผูใ้ห้บริการไอที ผู ้
ให้บริการโลจิสติก หน่วยงานรวบรวม ผูใ้ห้บริการการส่ือสาร การจดัเก็บขอ้มูล ผูใ้ห้บริการคลาวด์ 
หน่วยงานการช าระเงิน การบญัชี การตรวจสอบภายนอก ท่ีปรึกษาดา้นภาษี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และ
ส านกังานกฎหมาย ผูใ้ห้บริการก ากบัดูแลเพื่อต่อตา้นการทุจริต และผูใ้ห้บริการประเมินความเส่ียง) ซ่ึง
บริษทัอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผา่นการเช่ือมโยงระหวา่งเซิร์ฟเวอร์ของบริษทักบัเซิร์ฟเวอร์
ผูใ้หบ้ริการคู่คา้ของบริษทัและ/หรือของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 
 ในบางกรณีบริษัทอาจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับหน่วยงานราชการใด 
หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล ผูค้วบคุม หรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษทัเช่ือวา่จ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั
ตามกฎหมายหรือท่ีควบคุมบังคับ หรือเพื่อคุ ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือความ
ปลอดภยัส่วนบุคคลของบุคคลใด หรือเพื่อตรวจจบั ป้องกนั หรือเพื่อแกไ้ขปัญหาการฉ้อโกง การรักษา
ความปลอดภยั หรือความปลอดภยั   
 นอกจากน้ีขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งไปยงัหน่วยงานราชการหรือคู่คา้อ่ืนๆ เพื่อวตัถุประสงค์ใน
การด าเนินการตามสัญญา 
 
4. การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 
 บริษทัอาจโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย โดยผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านบางรายอยู่ในประเทศอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของไทยไม่ได้ก าหนดว่าประเทศน้ีมีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ตวัอย่างเช่น ในบางสถานการณ์จะเหมาะสมกว่าส าหรับบริษทัเครือยาซากิทัว่โลก (เช่น บริษทั 
ยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ในการใช้มาตรการเพื่อตอบค าถามของท่าน และในกรณีเช่นน้ีบริษทัจะ
บงัคบัไม่ใหบ้ริษทัเครือยาซากิทัว่โลกใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 
 เม่ือจ าเป็นตอ้งโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมีระดบัมาตรฐานการคุม้ครอง
ขอ้มูลต ่ากว่าในประเทศไทย บริษทัจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคุม้ครองในระดบัท่ีดีพอท่ีจะโอนยา้ย
ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือมิฉะนั้นต้องได้รับอนุญาตให้โอนยา้ยตามกฎหมายคุม้ครองข้อมูลท่ีบงัคับใช้ 
ตวัอย่างเช่น บริษทัอาจไดรั้บการรับรองตามสัญญาจากบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีโอนยา้ยว่าขอ้มูลดงักล่าวจะไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลซ่ึงเทียบเท่ากบัท่ี
ก าหนดในประเทศไทย 
 
5. บริษัทเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าไร 
 บริษทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าท่ีมีความจ าเป็นตามสมควรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลและเพื่อปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและท่ีควบคุมบงัคบั  
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ทั้งน้ี บริษทัอาจตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด
และ/หรืออนุญาต 
 
6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
 สิทธิท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้น้ีเป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ซ่ึงท่านสามารถขอใชสิ้ทธิเหล่าน้ีไดภ้ายใต้
เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดและตามขั้นตอนการจดัการสิทธิของบริษทัดงัน้ี 
 •     ร้องขอการเขา้ถึง ขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อเปิดเผยการไดข้อ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านมาโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน  
 •     แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั  
 •     ลบ ท าลาย หรือไม่เปิดเผยตวัตนวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 •     ขอให้บริษทัจดัหาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบท่ีมีโครงสร้างใช้กนัทัว่ไปและเคร่ือง
อ่านไดแ้ละส่งไปใหอี้กองคก์รหน่ึง  
 •     คดัคา้นวิธีท่ีบริษทัด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในงานบางอยา่ง 
 •     จ ากดัไม่ให้บริษทัใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเช่ือว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง การ
ด าเนินการของบริษทัผิดกฎหมาย หรือบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการกบัขอ้มูลน้ีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
นั้นอีกต่อไป  
 •     เพิกถอนความยนิยอมในการรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัความยินยอมของท่านไม่ว่าเม่ือใดก็ตาม หากตอ้งการใช้สิทธิเหล่าน้ีในหัวขอ้น้ี ท่านสามารถติดต่อ
บริษทัไดต้ามท่ีอยูใ่นหวัขอ้ "รายละเอียดการติดต่อบริษทั" ดา้นล่าง 
 ค าขอของท่านในการใช้สิทธิใดๆ ขา้งตน้อาจถูกจ ากดัโดยกฎหมายท่ีใช้บงัคบั ในบางกรณีบริษทั
อาจปฏิเสธค าขอของท่านได้ตามสมควรและชอบด้วยกฎหมาย ตวัอย่างเช่น เน่ืองจากขอ้ผูกพันทาง
กฎหมายของบริษทัหรือค าสั่งศาล หากบริษทัปฏิเสธค าขอของท่านบริษทัจะแจง้เหตุผลใหท้่านทราบ  
 หากท่านเช่ือวา่การท่ีบริษทัรวบรวม น าไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิยืน่เร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ านาจตามความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทยินดีท่ีจะมีโอกาสจัดการกับข้อกังวลของท่านก่อนท่ีท่านจะไปพบ
เจา้หนา้ท่ีดงันั้นโปรดติดต่อบริษทัเป็นประการแรก 
 
7. การเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 
 บริษทัอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ีเป็นคร้ังคราว
เน่ืองจากแนวทางปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงดว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงกฎหมาย เป็นตน้ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
นโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ีจะมีอยู่ใน [http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice/]  และ
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ออกประกาศเป็นหนงัสือ บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่านหากมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีหรือหากบริษทัจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวตาม
กฎหมาย 
 
 8. รายละเอยีดการติดต่อบริษัท 
 หากท่านมีค าถามเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัหรืองานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน สามารถติดต่อบริษทัไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง บริษทัยนิดีช่วยเหลือตามค าขอขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ 
หรือขอ้ร้องเรียน 
 1)  ช่ือบริษทั  
   บริษทั วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
   ท่ีตั้ง เลขท่ี 911 อาคารไทยประกนัชีวิต 4 ชั้น 21-22, 24-26   
   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260   
   เบอร์โทร 02-663-7781 

2)  ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
   คณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล (TYG ISMS Secretariat)  
   ท่ีตั้ง เลขท่ี 911 อาคารไทยประกนัชีวิต 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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YIC Asia Pacific Corporation Limited   
 External Privacy Notice 

 
 
YIC Asia Pacific Corporation Limited, Thai Yazaki Corporation Limited, 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,” “us,” or “our”) recognize the importance of the protection 
of your Personal Data (defined below in section 1) and handles such Personal Data (defined below in 
section 1) with the greatest care. This privacy notice (this "Privacy Notice") stipulates how we collect, 
use, disclose, and/or transfer your Personal Data (defined below in section 1), and which of your 
Personal Data (defined below in section 1) we collect so that you feel secure when you interact with us. 
 
This Privacy Notice applies to the Personal Data (defined below in section 1) of the following persons: 
(1) our prospective, current and former individual customers,  
(2) authorized persons, directors, shareholders, beneficial owners, employees, personnel, contractors, 
persons who were ultimately given power of attorney to establish business relationship and any other 
persons in similar capacity (collectively referred to as “Connected Persons”) of our prospective, current 
and former corporate customers or business partners (e.g. vendors and suppliers), and  
(3) any other individuals about whom we obtain personal data. 
 
This Privacy Notice does not apply to the processing of personal data related to recruitment, human 
resource management, and former employee. For inquiry about the said person data processing, please 
contact human resource department of Thai Yazaki Group. 
 
"You" or "your" under this Privacy Notice refers natural/individual person. 
 
This Privacy Notice applies to our websites, service support systems, social networking sites, online 
communication channels, and other locations/interactions where we collect your Personal Data. Please 
read this Privacy Notice in conjunction with the terms and conditions of the particular service that you 
use, which may set out separately regarding the personal information we collect about you. 
 
Our activities are not generally aimed at minors and we do not knowingly collect Personal Data from  
minors (those who have not reach the legal age (20 years of age or by marriage)) without their parental 
consent when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their 
legal guardian's consent. If we learn that we have unintentionally collected Personal Data from any 
minor without parental consent when it is required, or from quasi-incompetent person or incompetent 
person without their legal guardians' consent, we will delete it immediately or continue to process such 
Personal Data if we can rely on other legal bases apart from consent. 
 
1. What Personal Data we collect? 
 
"Personal Data" means any data about you which can directly or indirectly identify you. If it is possible 
to combine any information with your Personal Data, or if other information is used to build a profile of 
an individual, we will treat such other information and combined information as Personal Data. We may 
collect or obtain the following types of information which may include your Personal Data directly or 
indirectly from you or other sources or through our business partners. The specific type of data collected 
will depend on the context of your interactions with us, and the services or products you use within Thai 
Yazaki Group.   
 
1.1. Personal details, such as name, surname, title, age, gender, date of birth, address, company 

name, personal identification (ID) card details, web ID, account details, signature and other 
identifiers;  

1.2. Contact details, such as postal address, billing address, home/work address, telephone number, 
fax number, mobile phone number, email address, your social media account and other similar 
information; 

1.3. Transaction, financial and payment details, such as relevant bank information including amount 
of money, payment type, bank reference numbers, pay slip information, taxes, revenues, and 
default record; 

1.4. Vehicle information, such as vehicle registration details, chassis number, vehicle locations, GPS 
coordinates and related data;   
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1.5. Sensitive Personal Data, such as religion (from personal identification card) and any other 
sensitive information you provided.  

1.6. Use and technical details, such as information on how you use the websites, portals, platforms, 
and services, and how you use with our available functions and features, the Internet Protocol (IP) 
address, logs, device ID and type, cookies, login data, browser plug-in types and versions, network, 
connection details, access details, access times, operating system and platform, and other 
technology on devices the customer uses to access the platform; and  

1.7. Other information, collected, used or disclosed in connection with the relationship with us, such 
as, information you give us in contracts, forms or data collected when you interact with us. 

 
We may also collect or obtain the following types of Personal Data of you acting as a Connected Person 
for our business partner;  
 
1.1. Personal details, such as age, photo, work-related information (e.g., employment records, work 

performance assessment records, position, ID number, department, details on resume and CV), 
information on government-issued cards (e.g., national identification card details, passport details, 
work permit, driving license), household registration details, VISA details, tax-related data including 
tax payer ID, web pass, business type and other identifiers; 

1.2. Contact details, such as branch address, information on business cards, meet and greet records, 
and other similar information; and 

1.3. Sensitive Personal Data, such as health data (e.g. food allergy). 
 
If you provide Personal Data of any third party to us (e.g., driver name, driver type, driver license details, 
vehicle details, etc.), please ensure that you provide this Privacy Notice for their acknowledgement 
and/or obtaining consent where applicable.   
 
We will only collect, use, or disclose sensitive Personal Data on the basis of your explicit consent or 
where permitted by law.  
 
2. Why we collect, use or disclose your Personal Data 
 
Except in limited instances when we indicate that certain information is based on your consent, we 
collect, use, or disclose your Personal Data on the legal basis of (1) contractual basis, for our 
performance of services or transactions to you; (2) legal obligation, for the fulfilment of our legal 
obligations; (3) legitimate interest, for the purpose of our legitimate interests and the legitimate interests 
of third parties; (4) vital interest, for preventing or suppressing a danger to a person’s life, body, or 
health; and/or (5) public interest, for the performance of a task carried out in the public interest or for 
the exercising of official authorities or duties. 
 
We may collect, use, or disclose your Personal Data for the following purposes: 
 

1. To provide products and services to you: To enter into a contract and manage our 

contractual relationship with you; To support and perform other activities related to such 

services or products (e.g., allowing customers to check the location of a vehicle on our portal 

or view the driver's performance), or quotes for the same; to complete financial transactions 

including transaction checks, verification, receipts and invoices; carrying out customer's 

instructions or responding to the customer's inquiries or feedback, and resolving complaints;   

2. Registration and Authentication: To register, verify, identify, and authenticate you or your 

identity for accounts and systems related to our products and services; 

3. To contact and communicate with you: To communicate with you in relation to the products 

and services you obtain from us; to provide you with advertisements and marketing related to 

Thai Yazaki Group products; to provide announcements, notices, news, greetings, and 

information about the products and services; to contact you for reminding of payments or 

collections processes; and to process and update your information; to renew contracts; 

4. Data Analytic Service: to analyse data such as traffic information, conduct research, analytic, 

assessments, develop statistics and segmentation;  
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5. Functioning of our sites and platform: To administer, operate and manage our sites and 

portal to facilitate and ensure that they function properly, efficiently, and securely; to allow you 

to log in and access our available systems and provide technical assistance and deal with 

technical issues;  

6. IT Management and support: For our own business management purposes including 

management of communication system, providing IT supports, creating, and maintaining an 

account and ID for you, managing your access to any systems to which we have granted you 

access, operation of IT security and IT security audit to keep our systems secure, performing 

IT systems development, implementation, operation and maintenance, authentication and 

access controls and logs where applicable, monitoring of system, and devices and ensuring IT 

security; internal business management for internal compliance requirements, policies, and 

procedures; 

7. Compliance with regulatory and compliance obligations: To comply with legal obligations, 
legal proceedings, or government authorities' orders which can include orders from government 
authorities outside Thailand, and/or cooperate with court, regulators, government authorities, 
and law enforcement bodies when we reasonably believe we are legally required to do so, and 
when disclosing your Personal Data is strictly necessary to comply with the said legal 
obligations,  

 

8. Protection of our interests: To protect the security and integrity of our business; to conduct 

internal audit; to exercise our rights or protect our interest where it is necessary and lawfully to 

do so such as preventing, detecting and investigating fraud, misconduct, or any unlawful 

activities, whether or not requested by any governmental or regulatory authority, analysing and 

managing risks,  

9. Internal compliance and legal compliance: To comply with internal policies and applicable 

laws, regulations, directives and regulatory guidelines, this includes preparing documents to 

liaise with the government authorities;  

10. Solving disputes: To resolve disputes, including to enforce our contracts and legal rights, to 

establish, exercise or defence of legal claims, and preparing legal documents in accordance 

with official forms; 

11. Business improvement: To develop our services from time to time, to carry out research, plan 
and statistical analysis, to develop and create new product and services and continue to 
develop our business;  

12. Corporate transaction: In the event of sale, transfer, merger, reorganization, or similar event 

we may transfer your information to one or more third parties as part of that transaction.  

 
Where we collect Personal Data of you acting as a Connected Person for our business partner, the 
following purpose also applies; 
 

1. Business communication: such as, communicating with Connected Person about products, 
services, and projects of ours or the business partners, e.g., preparation of contracts and 
delivery contracts, responding to inquiries or complaints, inviting you to participate in, and 
administering trainings, surveys, market research campaigns or marketing activity; 
 

2. Business Partner selection: such as, verifying your identity and business partner status, 
conducting due diligence or any other form of background checks or risk identification on the 
Connected Person and the business partner (including screening against publicly available 
government law enforcement agency and/or official sanctions lists), evaluating suitability and 
qualifications of the Connected Person and the business partner, and issuance of request for 
quotation or execution of contract with the Connected Person or the business partner; 
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3. Business Partner data management: such as, maintaining records and evidence, to include 

for the management of claims, disputes, purchasing, and maintenance agreements, registering 

vehicles for transportation purposes; for maintaining and updating lists/directories of business 

partners (including Connected Person's Personal Data), issuing and keeping contracts and 

associated documents and records in which the Connected Person may be referred to; 

4. Relationship management: such as, planning, performing, and managing the (contractual) 

relationship and general contractual purposes with the Connected Person and/or the business 

partners, e.g., processing payments and purchase orders, goods receipt documents, 

quotations, payment and expense approvals, performing and recording accounting, auditing, 

billing and collection activities;  

5. Business analysis and improvement, such as, conducting research, surveys, and reports on 

our products, services, and Connected Person or the business partner's performance, 

development, and improvement of marketing strategies and products and services.  

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" for the following purposes: 
 

• 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; and 

• Health Data, such as information contained in a doctor's certificate /medical certificate to 
provide accommodation during business trips (e.g. food preparation). 

 
Where we need to collect your Personal Data as required by law, or for entering into or performing the 
contract we have with you and you fail to provide that data when requested, we may not be able to fulfil 
the relevant purposes as listed above.  
 
Where consent is required for certain activities of collection, use or disclosure of your Personal Data, 
we will request and obtain your consent for such activities separately.  
 
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, within our group company (e.g. Yazaki Corporation), our business partners (e.g. dealers), suppliers, 
and third party service providers engaged by us (e.g., IT service providers, logistic service providers, 
collection agency, communication service providers, data storage, cloud service providers, payment 
agency, accounting, external audit, tax consultant, legal advisors and law firms, anti-corruption 
compliance provider and risk assessment service provider,). We may share your Personal Data through 
the linkage between our server and our business partners' and/or third party service providers' servers.  
 
In some cases, we may need to share your Personal Data to any government authority, law 
enforcement agency, court, regulator, or other third party where we believe this is necessary to comply 
with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or 
individual’s personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security or safety issues. 
 
Additionally, the Personal Data may be sent to government authorities or other business partners for 
contract purposes.  
 
4. International transfers of your Personal Data 
 
We may transfer your Personal Data outside of Thailand, some recipients of your Personal Data are 
located in another country which the Personal Data Protection Committee under the Thai Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 has not ruled that this country has adequate data protection standard. For 
instance, it would be more appropriate in certain circumstances for our group company such as Yazaki 
Corporation to take measures in response to your inquiries, and in such a case we will oblige our group 
company not to use your Personal Data for other purposes. 
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When it is necessary to transfer your Personal Data to a third country with a level of data protection 
standards lower than in Thailand, we will ensure an adequate degree of protection is afforded to the 
transferred Personal Data, or that the transfer is otherwise permitted in accordance with the applicable 
data protection law. We may, for example, obtain contractual assurances from any third party given 
access to the transferred Personal Data that such data will be protected by data protection standards 
which are equivalent to those required in Thailand.  
 
5. How long do we keep your Personal Data 
 
We retain your Personal Data for as long as it is reasonably necessary to fulfil the purposes for which 
we obtained it for and to comply with our legal and regulatory obligations. 
 
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 as 
follows: 
 

• 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 have your Personal Data erased, destroyed, or anonymized; 
 

• 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 collecting, using, or disclosing your Personal Data if you believe such data 
to be inaccurate, that our processing is unlawful, or that we no longer need to process this 
data for a particular purpose; 
 

• To withdraw consent for collection, use, or disclosure of your Personal Data that is based on 
your consent at any time. 

 
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. 
 
7. Changes to this Privacy Notice 
 
We may amend or update this 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 Privacy Notice will be available on 

http://www.thaiyazaki.com/th/news-update/privacy-notice/privacy-notice. We will notify you or obtain 

your consent if there are material changes to this Privacy Notice, or if we are required to do so by law. 
 

http://www.thaiyazaki.com/th/news-update/privacy-notice/privacy-notice
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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 
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