YIC Asia Pacific Corporation Limited
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอก
บริ ษทั วายไอซี เอเซี ย แปซิฟิค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด, บริ ษทั ไทยยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด, บริ ษทั
ไทยแอโรว์ จากัด, บริ ษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จากัด และบริ ษทั ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จากัด (แต่ละแห่ง
รวมกันเรี ยกว่า "บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ " ซึ่ งรวมเรี ยกว่า "บริ ษทั " ) ตระหนักถึงความสาคัญของการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (ที่กาหนดไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1) และจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว (ที่
กาหนดไว้ด้านล่างในหัวข้อที่ 1) ด้วยความระมัดระวังสู งสุ ด นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บุ ค คลภายนอกฉบับนี้ ("นโยบายคุ ้ม ครองข้อมูลส่ วนบุคคล" นี้ ) จะก าหนดวิธี ก ารที่ บริ ษ ทั รวบรวม
นาไปใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (ที่กาหนดไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1) และ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (ที่ระบุไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1) ที่บริ ษทั รวบรวมเพื่อที่ท่านจะรู ้สึกปลอดภัย
เมื่อท่านมีการติดต่อกับบริ ษทั
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลส่ วนบุคคล (ที่กาหนดไว้ดา้ นล่างในหัวข้อที่ 1)
ของบุคคลต่อไปนี้
(1) ลูกค้ารายบุคคลของบริ ษทั ในอนาคต ในปัจจุบนั และในอดีต
(2) ผูม้ ีอานาจกระทาการ กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับประโยชน์ พนักงาน บุคลากร ผูร้ ับจ้าง บุคคล
ที่ ไ ด้รับ มอบอานาจท้า ยที่ สุ ดให้ส ร้ า งความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ และบุคคลอื่ นใดที่ มี ความสามารถใน
ลักษณะคล้ายกัน (เรี ยกรวมกันว่า “บุคคลที่เชื่อมโยง”) ของลูกค้าองค์กรในอนาคต ในปั จจุบนั และใน
อดีต และคู่คา้ ของบริ ษทั (เช่น ผูข้ ายและซัพพลายเออร์ ) และ
(3) บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ ไม่รวมถึงวิธีการที่ บริ ษทั ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากร การจัดการทรัพยากรบุคคลและอดีตพนักงาน หากท่านต้องการ
ข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีการที่ บริ ษทั ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล สาหรั บบุคคลประเภทนี้ กรุ ณา
ติดต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั เครื อไทยยาซากิ
"ท่าน" หรื อ "ของท่าน" ภายใต้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ หมายถึง บุคคลธรรมดา/แต่ละบุคคล
นโยบายคุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลนี้ ใ ช้บ ังคับ กับ เว็บไซต์ ระบบรองรับการให้บริ ก าร เว็บไซต์
เครื อข่ายสังคม(Social Network Website) ช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ และตาแหน่ง/การปฏิสัมพันธ์
อื่นๆ ที่บริ ษทั รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ พร้อม
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กับข้อกาหนดและเงื่ อนไขของบริ การเฉพาะที่ท่านใช้ ซึ่ งอาจกาหนดเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บ ริ ษ ทั
รวบรวมเกี่ยวกับท่านแยกต่างหาก
โดยทัว่ ไปกิจกรรมของบริ ษทั ไม่ได้มีเป้ าหมายที่ผูเ้ ยาว์และบริ ษทั จะไม่รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
จากผูเ้ ยาว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองเมื่อจาเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถและ
คนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูด้ ูแลตามกฎหมาย(ผูพ้ ิทกั ษ์และผูอ้ นุบาล) หากบริ ษทั
ทราบว่า ได้มี ก ารรวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุคคลโดยมิ ได้เจตนาจากผูเ้ ยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผูป้ กครองเมื่อจาเป็ นหรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผูด้ ูแลตามกฎหมาย(ผูพ้ ิทกั ษ์และผูอ้ นุบาล) บริ ษทั จะลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรื อประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต่อไปหากบริ ษทั สามารถทาได้ตามเกณฑ์อื่นๆ ทางกฎหมายนอกเหนือจากการ
ให้ความยินยอม
1. บริษัทรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอะไรบ้ าง
"ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล" หมายถึ ง ข้อมูล ใดๆ เกี่ ย วกับ ตัวท่ า นซึ่ ง สามารถระบุ ตัวตนของท่ า นได้ท้ ัง
ทางตรงและทางอ้อม หากสามารถรวมข้อมูลใดๆ เข้ากับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหรื อหากมีการใช้
ข้อมูลอื่นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของแต่ละบุคคล บริ ษทั จะถือว่าข้อมูลอื่นๆ และข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเป็ น
ข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั อาจรวบรวมหรื อได้รับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ซ่ ึงอาจมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน
โดยตรงหรื อโดยอ้อมจากท่านหรื อแหล่งอื่นๆ หรื อผ่านทางคู่คา้ ของบริ ษทั ซึ่งข้อมูลเฉพาะแต่ละประเภท
ที่รวบรวมจะขึ้นอยูก่ บั บริ บทของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั และบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ท่าน
ใช้ภายในบริ ษทั เครื อไทยยาซากิ
1.1. รายละเอียดส่ วนบุคคล เช่น ชื่ อ นามสกุล ตาแหน่ ง อายุ เพศ วันเดือนปี เกิด ที่อยู่ ชื่ อบริ ษทั
รายละเอียดบนบัตรประจาตัวประชาชน User ID สาหรับใช้งานบนเว็บไซต์ รายละเอียดบัญชี ลายมือชื่อ
และสิ่ งอื่นๆ ที่ระบุตวั ตน
1.2. รายละเอียดการติดต่ อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณี ย ์ ที่อยู่วางบิล ที่อยู่ที่บา้ น/ที่ทางาน เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ แฟกซ์ เบอร์ โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล บัญชีสื่อสังคมของท่าน(social media account) และข้อมูล
อื่นๆ ในลักษณะคล้ายกันนี้
1.3. รายละเอียดธุรกรรม ทางการเงิน และการชาระเงิน เช่น ข้อมูลธนาคารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จานวน
เงิน ประเภทการชาระเงิน หมายเลขอ้างอิงธนาคาร ข้อมูลใบโอนเงิน รายการภาษี รายได้ และการผิดนัด
ชาระหนี้
1.4. ข้ อมูลยานพาหนะ เช่น รายละเอียดทะเบียนรถ หมายเลขแชสซี ตาแหน่งรถ พิกดั GPS และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.5. ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ อ่ อ นไหว (sensitive personal data) เช่ น ศาสนา (จากบัต รประจ าตัว
ประชาชน) และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่นๆที่ท่านให้ไว้
1.6. รายละเอีย ดการใช้ ง านและด้ า นเทคนิ ค เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ วิ ธี ที่ ท่ า นใช้เ ว็บ ไซต์ พอร์ ทัล
แพลตฟอร์ม และบริ การ และวิธีที่ท่านใช้กบั ฟั งก์ชนั่ และกลไกต่างๆ (function and feature)ที่บริ ษทั มี ที่
อยู่อินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล (IP) ปูมบันทึก (log) รหัสอุปกรณ์และประเภท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบ
ประเภทและเวอร์ ชนั่ บราว์เซอร์ แบบปลัก๊ อิน เครื อข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง
เวลาที่ เ ข้า ถึ ง ระบบปฏิ บ ัติ ก ารและแพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยีอื่ น ๆ บนอุ ป กรณ์ ที่ ลู ก ค้า ใช้เ ข้าถึ ง
แพลตฟอร์ม และ
1.7. ข้ อมูลอื่นๆ ที่รวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องกับความสั มพันธ์ ระหว่ างบริษัท เช่น
ข้อมูลที่ท่านให้บริ ษทั ในสัญญา แบบฟอร์มหรื อข้อมูลที่รวบรวมเมื่อท่านโต้ตอบกับบริ ษทั
บริ ษ ทั อาจเก็ บ หรื อ รั บ ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลในประเภทต่ อไปนี้ ที่ ท่ า นกระท าการในฐานะบุ ค คลที่
เชื่อมโยงคู่คา้ ของบริ ษทั
1.1. รายละเอียดส่ วนบุคคล เช่น อายุ รู ปถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น บันทึกการจ้างงาน บันทึกการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่ง หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน แผนก รายละเอียดส่ วนตัวใน
จดหมายสมัค รงานและประวัติ ย่อ ) ข้อ มู ล บนบัต รที่ ท างราชการออกให้ (เช่ น รายละเอี ย ดบนบัตร
ประจาตัวประชาชน รายละเอียดหนังสื อเดินทาง ใบอนุ ญาตทางาน ใบอนุ ญาตขับรถ) ทะเบียนบ้าน
ข้อมูลวีซ่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีรวมถึงรหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี การผ่านเข้าเว็บ ประเภทธุรกิจ และสิ่ ง
อื่นๆ ที่ระบุตวั ตน
1.2. รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่สาขา ข้อมูลบนนามบัตร บันทึกการพบปะ และข้อมูลอื่นๆ ใน
ลักษณะคล้ายกันนี้ และ
1.3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เช่น แพ้อาหาร)
หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริ ษทั (เช่น ชื่อคนขับรถ ประเภทคนขับ รายละเอียด
ใบอนุญาตขับรถ รายละเอียดยานพาหนะ ฯลฯ) โปรดตรวจสอบว่าท่านให้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบและ/หรื อให้ความยินยอมตามความเหมาะสม
บริ ษทั จะรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ อ่อนไหวตามที่ท่านให้ความยินยอมอย่างชัด
แจ้งหรื อในกรณี ที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
2. ทาไมบริษัทจึงรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เว้นแต่จะจากัดไว้ในกรณี ที่บริ ษทั ระบุว่าข้อมูลนั้นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริ ษทั รวบรวม
นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายตาม (1) ตามสัญญาเพื่อการ
บริ การหรื อทาธุ รกรรมกับท่าน (2) ข้อผูกพันทางกฎหมาย เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายของ
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บริ ษทั (3) ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของ
บุคคลอื่น (4) ประโยชน์ที่สาคัญต่อชีวิตเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของ
บุคคล และ/หรื อ (5) สาธารณประโยชน์เพื่อปฏิบตั ิภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หรื อเพื่อใช้อานาจหรื อ
หน้า ที่ อ ย่า งเป็ นทางการ บริ ษ ัท อาจรวบรวม น าไปใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. จัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ แก่ ท่าน : เพื่อทาสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกบั
ท่าน สนับสนุนและดาเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว (เช่น อนุญาตให้
ลูกค้าตรวจสอบตาแหน่ ง ของยานพาหนะทางพอร์ ทลั ของบริ ษทั หรื อดูประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
คนขับรถ) หรื อในลักษณะคล้ายกันนี้ ทาธุ รกรรมทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบธุ รกรรม การตรวจ
พิสูจน์ การรับเงินและการออกใบแจ้งหนี้ ดาเนินการตามคาแนะนาของลูกค้าหรื อตอบข้อซักถามหรื อผล
สะท้อนกลับของลูกค้าและแก้ไขข้อร้องเรี ยน
2. ลงทะเบียนและตรวจสอบสิ ทธิ : ลงทะเบียน ตรวจพิสูจน์ ระบุตวั ตน และตรวจสอบสิ ทธิ ของ
ท่านหรื อตัวตนของท่านสาหรับบัญชีและระบบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั
3. ติดต่ อและสื่ อสารกับท่ าน : สื่ อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านได้รับจากบริ ษทั
โฆษณาและทาการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เครื อไทยยาซากิกบั ท่าน ประกาศ บอกกล่าว
แจ้งข่าว ทักทาย และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ ติดต่อท่านเพื่อเตือนตามกระบวนการชาระ
เงินหรื อการเรี ยกเก็บเงิน และประมวลผลและอัพเดตข้อมูลของท่าน ต่อสัญญา
4. บริการวิเคราะห์ ข้อมูล : วิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น ข้อมูลการจราจร วิจยั ทาการประเมินเชิงวิเคราะห์
ทาสถิติและการแบ่งส่วน
5. กาหนดฟังก์ ชั่นของไซต์ และแพลตฟอร์ มของบริษัท : จัดการ ดาเนิ นงาน และบริ หารไซต์และ
พอร์ ทลั ของบริ ษทั เพื่ออานวยความสะดวกและตรวจสอบให้ทางานอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ผล และ
ปลอดภัย ให้ท่านสามารถเข้าสู่ ระบบและเข้าถึงระบบที่บริ ษทั มีเพื่อใช้งานได้ และให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคและการจัดการกับปัญหาทางเทคนิค
6. บริหารจัดการและรองรับด้ านไอที : เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทางธุ รกิจของบริ ษทั
เอง ซึ่งรวมถึงการจัดการระบบการสื่ อสาร การให้การสนับสนุนด้านไอที การสร้าง และการบารุ งรักษา
บัญชีและรหัสบัญชีให้ท่าน จัดการให้ท่านเข้าถึงระบบใดๆ ที่บริ ษทั อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ ดาเนินงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยของไอที และตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีเพื่อให้ ระบบของ
บริ ษทั มัน่ คงปลอดภัย ควบคุมการพัฒนาระบบไอที การดาเนิ นการ การปฏิบตั ิการ และการบารุ งรักษา
ควบคุมและทาปูมบันทึก (log) การตรวจสอบสิ ทธิและการเข้าถึงตามความเหมาะสม ตรวจติดตามระบบ
และอุปกรณ์ รับรองความปลอดภัยด้านไอที บริ หารธุ รกิจภายในตามข้อกาหนด นโยบาย และขั้นตอน
ภายใน
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7. ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น ที่ ค วบคุ ม บั ง คั บ และก ากั บ ดู แ ล : ปฏิ บัติ ต ามภาระหน้า ที่ ท างกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมาย หรื อคาสั่งของหน่ วยงานราชการซึ่ งอาจรวมถึงคาสั่งจากหน่ วยงานราชการ
นอกประเทศไทย และ/หรื อ ให้ค วามร่ ว มมื อ กับ ศาล หน่ ว ยงานก ากับ ดู แล หน่ ว ยงานราชการ และ
หน่ วยงานที่ บ ัง คับ ใช้ก ฎหมาย เมื่ อบริ ษ ทั เชื่ อ ตามเหตุ อันควรว่าบริ ษ ทั ต้องกระทาการดังกล่า วตาม
กฎหมาย และจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อการปฏิบตั ิตาม
ภาระหน้าที่ทางกฎหมายดังกล่าว
8. ปกป้ องผลประโยชน์ ของบริษัท : ปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของธุรกิจของบริ ษทั
ดาเนินการตรวจสอบภายใน ใช้สิทธิของบริ ษทั หรื อปกป้องผลประโยชน์ของบริ ษทั ในกรณี ที่จาเป็ นและ
ชอบด้วยกฎหมายในการดาเนินการดังกล่าว เช่น ป้องกัน ตรวจจับ และสื บสวนการทุจริ ต การประพฤติ
ผิด หรื อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ว่าหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานกากับดูแลจะร้องขอหรื อไม่ก็ตาม
วิเคราะห์และจัดการความเสี่ ยง
9. ปฏิบัติตามข้ อกาหนดภายในและกฎหมาย : ปฏิบตั ิตามนโยบายภายในและกฎหมาย ข้อบังคับ
คาสั่งที่ใช้บงั คับ และแนวทางการกากับดูแล ซึ่งรวมถึงการจัดเตรี ยมเอกสารในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ
10. ระงับข้อพิพาท : ระงับข้อพิพาทซึ่งรวมถึงการบังคับใช้สัญญาและสิ ทธิตามกฎหมายของบริ ษทั
การทา การใช้ หรื อการป้องกันการเรี ยกร้องสิ ทธิตามกฎหมาย และการจัดเตรี ยมเอกสารทางกฎหมายตาม
รู ปแบบของทางราชการ
11. ปรั บ ปรุ ง ธุ ร กิ จ : พัฒ นารู ป แบบการบริ ก ารของบริ ษ ัท เป็ นระยะ ท าการวิ จัย วางแผนและ
วิเคราะห์สถิติ พัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ และพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ต่อไป
12. ทาธุรกรรมขององค์ กร : ในกรณี ที่มีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรื อ
เหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันนี้ บริ ษทั อาจโอนข้อมูลของท่านไปให้บุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่ งรายซึ่ งถื อ
เป็ นส่วนหนึ่งของการทาธุรกรรม
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุค คลของท่ านเนื่ อ งจากท่า นกระทาการในฐานะบุ ค คลที่
เชื่อมโยงคู่คา้ ของบริ ษทั จะมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้รวมอยูด่ ว้ ย
1. การสื่ อสารทางธุรกิจ เช่น สื่ อสารกับบุคคลที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ และโครงการ
ของบริ ษทั หรื อคู่คา้ เช่น จัดทาสัญญาและส่ งมอบสัญญา ตอบข้อซักถามหรื อข้อร้องเรี ยน เชิญท่านเข้า
ร่ วมและจัดการการฝึ กอบรม แคมเปญสารวจตลาดหรื อกิจกรรมทางการตลาด
2. การเลือกคู่ค้า เช่น ยืนยันตัวตนของท่านและสถานะคู่คา้ ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า (due
diligence) หรื อตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น หรื อระบุความเสี่ ยงที่มีต่อบุคคลที่เชื่อมโยงและคู่คา้ (รวมถึง
คัดกรองกับหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายของรัฐที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะและ/หรื อรายชื่อผูม้ ีความเสี่ ยงที่
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เป็ นทางการ) ประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและคู่คา้ และทาคาขอใบเสนอ
ราคาหรื อทาสัญญากับบุคคลที่เชื่อมโยงหรื อคู่คา้
3. การจัดการข้ อมูลคู่ค้า เช่น เก็บบันทึกและหลักฐานไว้สาหรับจัดการข้อเรี ยกร้อง ข้อพิพาท การ
จัดซื้ อ และข้อตกลงการบารุ งรักษา การจดทะเบียนยานพาหนะเพื่อการขนส่ ง และเก็บไว้สาหรับทาและ
อัพเดตรายการ/รายนามคู่คา้ (รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่เชื่อมโยง) จัดทาและเก็บสัญญารวมถึง
เอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจอ้างถึงบุคคลที่เชื่อมโยง
4. การจัดการความสั มพันธ์ เช่น วางแผน ปฏิบตั ิงาน และจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) และ
วัตถุประสงค์ตามสัญญาทัว่ ไปกับบุคคลที่เชื่อมโยงและ/หรื อคู่คา้ เช่น ดาเนินการเรื่ องชาระเงินและใบสั่ง
ซื้อ เอกสารรับสิ นค้า ใบเสนอราคา การอนุมตั ิการชาระเงินและค่าใช้จ่าย การทาและลงรายการบัญชี การ
สอบบัญชี การวางบิลและการเรี ยกเก็บเงิน
5. การวิเคราะห์ และการปรั บปรุ งธุรกิจ เช่น ทาการวิจยั สารวจ และรายงานเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ บริ การของบริ ษทั และบุคคลที่เชื่อมโยงหรื อคู่คา้ การพัฒนาและการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์และบริ การ
นอกจากการรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "บริ ษทั
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง" ข้างต้น บริ ษทั ยังรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน
หมวดพิเศษต่อไปนี้ เกี่ยวกับท่านที่บริ ษทั กล่าวว่าเป็ น "ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ อ่อนไหว" เพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
• ศาสนา เนื่องจากการรวบรวมสาเนาหรื อภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการยืนยันตัวตน และ
• ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ เช่น ข้อมูลในใบรับรองแพทย์/ใบรับรองการรักษาเพื่อจัดหาอาหารและที่พกั
ระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ (เช่น การจัดอาหาร)
ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกาหนดหรื อเพื่ อทา
หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั และท่านไม่ได้ให้ขอ้ มูลนั้นเมื่ อได้รับการร้ องขอ บริ ษทั อาจไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นได้
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมเพื่อรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านในบางงาน บริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านสาหรับงานดังกล่าวแยกต่างหาก
3. บริษัทเปิ ดเผยหรื อโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ แก่ ใคร
บริ ษทั อาจต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านร่ วมกับบุคคลอื่นด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
เช่น ภายในบริ ษทั เครื อยาซากิทวั่ โลก (เช่น บริ ษทั ยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด) คู่คา้ ของบริ ษทั (ได้แก่
6/9

ตัวแทนจาหน่ าย) ซัพพลายเออร์ และผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ ที่บริ ษทั มีส่วนร่ วม (เช่น ผูใ้ ห้บริ การไอที ผู ้
ให้บริ การโลจิสติก หน่ วยงานรวบรวม ผูใ้ ห้บริ การการสื่ อสาร การจัดเก็บข้อมูล ผูใ้ ห้บริ การคลาวด์
หน่วยงานการชาระเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายนอก ที่ปรึ กษาด้านภาษี ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย และ
สานักงานกฎหมาย ผูใ้ ห้บริ การกากับดูแลเพื่อต่อต้านการทุจริ ต และผูใ้ ห้บริ การประเมินความเสี่ ยง) ซึ่ง
บริ ษทั อาจแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านผ่านการเชื่อมโยงระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของบริ ษทั กับเซิร์ฟเวอร์
ผูใ้ ห้บริ การคู่คา้ ของบริ ษทั และ/หรื อของผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ
ในบางกรณี บ ริ ษ ัท อาจจ าเป็ นต้อ งใช้ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นร่ ว มกับ หน่ ว ยงานราชการใด
หน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ศาล ผูค้ วบคุม หรื อบุคคลอื่นที่บริ ษทั เชื่อว่าจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
ตามกฎหมายหรื อที่ ค วบคุ ม บัง คับ หรื อเพื่ อคุ้มครองสิ ทธิ ข องบริ ษ ัท สิ ท ธิ ของบุคคลอื่ น หรื อความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคลของบุคคลใด หรื อเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรื อเพื่อแก้ไขปัญหาการฉ้อโกง การรักษา
ความปลอดภัย หรื อความปลอดภัย
นอกจากนี้ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลอาจถูกส่ งไปยังหน่ วยงานราชการหรื อคู่คา้ อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินการตามสัญญา
4. การโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านระหว่ างประเทศ
บริ ษทั อาจโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย โดยผูร้ ับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านบางรายอยู่ในประเทศอื่นซึ่งคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของไทยไม่ได้กาหนดว่าประเทศนี้ มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล อย่า ง
เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ในบางสถานการณ์จะเหมาะสมกว่าสาหรับบริ ษทั เครื อยาซากิทวั่ โลก (เช่น บริ ษทั
ยาซากิ คอร์ ปอเรชั่น จากัด) ในการใช้มาตรการเพื่อตอบคาถามของท่าน และในกรณี เช่ นนี้ บริ ษทั จะ
บังคับไม่ให้บริ ษทั เครื อยาซากิทวั่ โลกใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
เมื่อจาเป็ นต้องโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยัง ประเทศอื่นที่มีระดับมาตรฐานการคุม้ ครอง
ข้อมูลต่ากว่าในประเทศไทย บริ ษทั จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคุม้ ครองในระดับที่ดีพอที่จะโอนย้าย
ข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อมิ ฉะนั้นต้องได้รับ อนุ ญาตให้โอนย้ายตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล ที่ บงั คับ ใช้
ตัวอย่างเช่น บริ ษทั อาจได้รับการรับรองตามสัญญาจากบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลที่โอนย้ายว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลซึ่งเทียบเท่ากับที่
กาหนดในประเทศไทย
5. บริษัทเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านนานเท่ าไร
บริ ษทั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจาเป็ นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลและเพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและที่ควบคุมบังคับ
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ทั้งนี้ บริ ษทั อาจต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลานานขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
และ/หรื ออนุญาต
6. สิ ทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูล
สิ ทธิที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้เป็ นสิ ทธิตามกฎหมายของท่าน ซึ่งท่านสามารถขอใช้สิทธิเหล่านี้ได้ภายใต้
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดและตามขั้นตอนการจัดการสิ ทธิของบริ ษทั ดังนี้
• ร้องขอการเข้าถึง ขอสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อเพื่อเปิ ดเผยการได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ของท่านมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
• แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นปัจจุบนั
• ลบ ทาลาย หรื อไม่เปิ ดเผยตัวตนว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• ขอให้บริ ษทั จัดหาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในรู ปแบบที่มีโครงสร้างใช้กนั ทัว่ ไปและเครื่ อง
อ่านได้และส่งไปให้อีกองค์กรหนึ่ง
• คัดค้านวิธีที่บริ ษทั ดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในงานบางอย่าง
• จากัดไม่ให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านหากท่านเชื่ อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การ
ดาเนินการของบริ ษทั ผิดกฎหมาย หรื อบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการกับข้อมูลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
นั้นอีกต่อไป
• เพิกถอนความยินยอมในการรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งขึ้นอยู่
กับความยินยอมของท่านไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หากต้องการใช้สิทธิ เหล่านี้ ในหัวข้อนี้ ท่านสามารถติดต่อ
บริ ษทั ได้ตามที่อยูใ่ นหัวข้อ "รายละเอียดการติดต่อบริ ษทั " ด้านล่าง
คาขอของท่านในการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นอาจถูกจากัดโดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ ในบางกรณี บริ ษทั
อาจปฏิเสธคาขอของท่า นได้ตามสมควรและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เนื่ องจากข้อผูกพันทาง
กฎหมายของบริ ษทั หรื อคาสั่งศาล หากบริ ษทั ปฏิเสธคาขอของท่านบริ ษทั จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
หากท่านเชื่อว่าการที่บริ ษทั รวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลที่มีอานาจตามความ
เหมาะสม อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษ ัท ยิน ดี ที่ จ ะมี โ อกาสจัด การกับ ข้อ กัง วลของท่ า นก่ อ นที่ ท่ า นจะไปพบ
เจ้าหน้าที่ดงั นั้นโปรดติดต่อบริ ษทั เป็ นประการแรก
7. การเปลีย่ นแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้
บริ ษ ทั อาจแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อปรั บ ปรุ ง นโยบายคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลฉบับ นี้ เป็ นครั้ งคราว
เนื่องจากแนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เป็ นต้น การแก้ไขเพิ่มเติ มหรื อปรั บ ปรุ ง
นโยบายคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลนี้ จะมี อยู่ใ น [http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice/] และ
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ออกประกาศเป็ นหนังสื อ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบหรื อขอความยินยอมจากท่านหากมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ หรื อหากบริ ษทั จาเป็ นต้องดาเนิ นการดังกล่าวตาม
กฎหมาย
8. รายละเอียดการติดต่อบริษัท
หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิหรื องานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่าน สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง บริ ษทั ยินดีช่วยเหลือตามคาขอข้อมูล ข้อเสนอแนะ
หรื อข้อร้องเรี ยน
1)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่ จากัด (สานักงานใหญ่)
ที่ต้ งั เลขที่ 911 อาคารไทยประกันชีวิต 4 ชั้น 21-22, 24-26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
เบอร์โทร 02-663-7781
2)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล
ที่ต้ งั เลขที่ 911 อาคารไทยประกันชีวิต 4 ชั้น 26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
เบอร์โทร 02-663-7781 ต่อ 729, 730, 731
อีเมล tygpdpa@th.yazaki.com
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ
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YIC Asia Pacific Corporation Limited
External Privacy Notice

YIC Asia Pacific Corporation Limited, Thai Yazaki Corporation Limited, Thai Arrow Products Company
Limited, Thai-Yazaki Electric Wire Company Limited and Thai Metal Processing Company Limited
(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 machinereadable 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.
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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 Sub-District,
Bangna District, Bangkok 10260
• Tel.66-(02)2663-7781
2) Contact Point
• TYG ISMS Secretariat
26th Floor, Thai life Insurance Building4,
911 Debaratna Road, Bangna Nuea Sub-District,
Bangna District, 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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