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นโยบายความเป็นส่วนตัว ส าหรับผู้สมัครงาน ผู้ได้รับการสัมภาษณ์งาน และพนักงาน  
บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

[ปรับปรุงคร้ังล่าสุดเม่ือ 31 พฤษภาคม 2565] 

บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (ซ่ึงต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกว่า 
“เรา”) ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงาน ผูไ้ด้รับการสัมภาษณ์งาน 
พนกังาน และผูรั้บจา้ง (ซ่ึงต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกวา่ “ท่าน”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี (ซ่ึงต่อไป
ในเอกสารน้ีจะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะช่วยอธิบายถึงวิธีการท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูส้มคัรงาน ผูไ้ดรั้บการสัมภาษณ์งาน พนกังาน ซ่ึงรวมถึงพนกังาน
ประจ าทั้งในปัจจุบนัและในอดีต พนักงานสัญญาจา้ง พนักงานชัว่คราว พนักงานแบบจดัจา้งโดยคนภายนอก 
(outsource) ผูรั้บจา้ง อาสาสมคัร พนกังานฝึกงาน นิสิต/นกัศึกษาฝึกงาน พนกังานท่ีเกษียณอายุแลว้ พนกังานท่ี
เราจา้งหลงัเกษียณอายุ พนกังานเจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเราไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล (ซ่ึง
ต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกวา่ “ท่าน”) 

หากเราไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีเราไดอ้ธิบายไวใ้น
นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เราอาจไม่สามารถด าเนินการพิจารณาใบสมคัรของท่าน ไม่สามารถคดัสรรท่านเพื่อ
เขา้มาเป็นบุคลากรของเราต่อไปได ้หรือไม่สามารถด าเนินการเพื่อเขา้ท าสัญญาจา้งงานกบัท่าน หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาจา้งดงักล่าวได ้โปรดทราบว่าในบางกรณีเราอาจจ าเป็นตอ้งขอความยินยอมเฉพาะเพื่อ
การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โดยส่วนใหญ่แลว้เราจะเก็บรวบรวม 
ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี
โดยไม่จ าเป็นตอ้งขอความยนิยอมจากท่านแยกต่างหาก      

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเกบ็รวบรวมจากท่าน 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม ทั้งน้ีเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระหว่างขั้นตอนการสรรหา
บุคลากร สัมภาษณ์งาน ตั้งแต่ท่านเร่ิมท างานกบัเรา และในระหว่างการท างาน นอกเหนือไปจากนั้น เรายงัอาจ
ตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกท่ีเราได้รับอนุญาต เช่น บุคคลท่ีท่านอา้งอิงใน
เอกสารสมคัรงานและในระหว่างการสัมภาษณ์ และจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น บริษทัจดัหางาน บริษทัคู่สัญญา 
ทั้งน้ี เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่านในหมวดหมู่และประเภท
ดงัต่อไปน้ี   
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1) ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ วนัเกิด สัญชาติ สถานภาพทางการสมรส 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียด และ/หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบขับขี่ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลข
ประกนัสังคม รายละเอียดและหมายเลขบญัชีธนาคาร ระดบัฐานภาษี รูปถ่าย ภาพจากกลอ้งวงจรปิด วิดีโอ
ท่ีบนัทึกภาพของท่าน ลายมือช่ือ ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีท่านเลือกท่ีจะแบ่งปันให้กบัเรา
ซ่ึงอาจถือวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ท่ีอยู่ไปรษณีย ์ท่ีอยู่ส าหรับส่งใบ
แจง้หน้ี ประเทศท่ีพ านกั ท่ีอยูอี่เมล ท่ีอยูท่ี่ท างาน และบญัชีโซเชียลมีเดีย อาทิ LINE  

3) ข้อมูลการจ้างงานและคุณสมบัติ: เช่น  ประสบการณ์และระยะเวลาท างานท่ีผ่านมา อาชีพ ต าแหน่งงาน
และบริษทัท่ีสังกดัอยู่ปัจจุบนั ชัว่โมงท างาน ค่าจา้ง เงินเดือน เงินพิเศษ ผลการศึกษา หนังสือรับรองจาก
สถาบนัการศึกษา ประวติัการท างาน (resume) รหสันกัศึกษา และสถาบนัการศึกษา  

4) ข้อมูลทางเทคนิค: เช่น ระบบปฏิบติัการ รหัสผ่านหรือ PIN บนัทึกขอ้มูลการเช่ือมต่อส าหรับบริการอีเมล
ซ่ึงรวมถึงท่ีอยู่ IP คุกก้ี (Cookies) เลขท่ีอยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล พร็อกซี ขอ้มูลโปรไฟลผ์ูใ้ช้ 
ช่ือผูใ้ช ้(Username) และการบนัทึกรายการโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการท างานท่ีเราจ าเป็นตอ้งใชติ้ดต่อกบัท่าน  

5) ข้อมูลอ่ืนๆ: เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีท่านไดใ้ห้เราไวโ้ดยสมคัรใจ หรือไดรั้บมาจากบุคคลภายนอก
ระหว่างกระบวนการ / ช่วงระยะเวลาการรับสมคัรงาน ท่ีอาจรวมถึงใบสมคัรและเอกสารอ่ืนจากช่องทาง
หรือวิธีการอ่ืนๆ ในการสรรหาบุคลากร และ 

6) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน: เช่น ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัการตรวจสุขภาพ
ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลการตรวจสารเสพติด ขอ้มูลความพิการ และระบบการจดจ าใบหน้า (Face Recognition) 
ทั้งน้ี เราจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้
จากท่านเท่านั้น หรือตามท่ีกฎหมายไดอ้นุญาตไว ้   

ในบางกรณีเราอาจไดรั้บผลตอบรับท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของท่าน หรือขอ้มูลอา้งอิงจากผูว้่าจา้งเดิม
ของท่าน นอกเหนือจากน้ี เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพบงัคบัต่างๆ จากสภาวิชาชีพ การตรวจสอบทางดา้น
การเงิน หรือการกระท าความผิดทางอาญา ท่ีท่านใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้ใหส้ามารถท าการการตรวจสอบได ้
หรือตามท่ีกฎหมายไดอ้นุญาตไว ้

หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่เรา เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีท่านอา้งอิง 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของท่าน เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ธิดา เป็นตน้ และ/หรือ ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูรั้บผลประโยชน์ของท่าน หรือท่านอาจขอให้เราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม
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ดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก ท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี
ให้แก่บุคคลท่ีสามดงักล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลดงักล่าวนั้น (หากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บ
ความยินยอม) นอกจากน้ี ท่านยงัมีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของบุคคลเหล่านั้นไดต้ามกฎหมาย ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีดว้ย  

2. เหตุใดเราจึงเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงค์ดังท่ีกล่าวไว้
ดา้นล่างน้ี โดยอาศยัฐานตามกฎหมายดงัต่อไปน้ี 

(1)  ความยนิยอมของท่าน  
(2)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญา ส าหรับการเขา้ท าสัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน  
(3)  เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย   
(4)  เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก โดยมีความ

สมดุลกบัประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน  

(5)  เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ  
(6)  ประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใช้

อ านาจรัฐ 
1) การจัดการสรรหาบุคลากร: เช่น เพื่อตรวจสอบและด าเนินการพิจารณาใบสมคัร การอา้งอิง และเอกสาร

ต่างๆ ท่ีท่านไดย้ื่นไว ้วิเคราะห์คุณสมบติั คดักรอง ตรวจสอบประวติั/สถานภาพของผูส้มคัรงาน ยืนยนั
ตวัตน และความเหมาะสมส าหรับการจ้างงานท่านระหว่างกระบวนการว่าจา้งหรือสรรหาบุคลากร ซ่ึง
รวมถึงการประเมินผลความสามารถและความสนใจในสาขาอาชีพของท่าน เพื่อการบนัทึกขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมจากผูส้มคัรงานในฐานะส่วนหน่ึงของกระบวนการสมคัรงาน และการส่ือสารกบัท่านท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสมคัรงาน เพื่อเขา้ท าสัญญาและปฏิบติัตามสัญญาจา้ง เพื่อตอบค าถามของท่านและการนดัเวลาเพื่อ
การสัมภาษณ์    

2) เพ่ือการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ: เช่น เพื่อท าการจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน โบนสั เพื่อท าเร่ืองเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และใหสิ้ทธิประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ แก่ท่าน 
เพื่อการท าประกันชีวิต การรักษาพยาบาล การจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่อพนักงานปัจจุบนัและท่ี
เกษียณอายุแลว้ รวมถึงการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัและประกันชีวิต รวมถึงกองทุน
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ส ารองเล้ียงชีพและการรักษาพยาบาลครอบครัวของท่าน และเพื่อจัดเตรียมท่ีพกัให้กับพนักงานและ
ครอบครัว 

3) เพ่ือการบริหารพนักงานและการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน: เช่น การบริหารจดัการเก่ียวกบัการ
ท างาน การติดต่อประสานงาน การตรวจสอบความคืบหนา้ของงาน การอนุญาตให้เขา้ถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกหรือสถานท่ีท างาน การตัดสินใจจ้างงานต่อ การจัดการเร่ืองทางวินัยและการเลิกจ้าง การ
ประเมินผลการท างานและการเล่ือนต าแหน่ง การจดัการและติดตามดูแลการเดินทางเพื่อธุรกิจ (เช่น การท า
วีซ่า และเอกสารใบอนุญาตท างาน) การจดัการทรัพยากรบุคคลและการพฒันาอาชีพ การบริหารจดัการ
และการอนุมติัวนัลา การบริหารจดัการเร่ืองสุขภาพ การออกเอกสารอา้งอิงต่างๆ เม่ือท่านร้องขอ การ
อบรมว่าด้วยจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การพิจารณา ปรับ ยา้ย หมุนเวียน 
เปล่ียนต าแหน่งหรือท่ีท างานของพนกังาน ซ่ึงรวมถึงการให้ไปท างานในประเทศและต่างประเทศระหวา่ง
บริษทัในเครือ และ/หรือ ในกลุ่มยามาฮ่า หรือไปอบรม ประชุม และสัมมนา หรือไปปฏิบติังาน ณ บริษทั
ของลูกคา้ และ/หรือ คู่คา้ 

4) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการธุรกิจของเรา
รวมถึงการจดัการระบบปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบติดต่อส่ือสาร และระบบ
ความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

5) การคุ้มครองข้อมูล ความลับ และสินทรัพย์: เช่น การรักษาความปลอดภยัและความมัน่คงของอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของเรา ซ่ึงรวมถึงกระบวนการบริหารจดัการสิทธิการ
เขา้ถึง การสังเกตการณ์ในการปฏิบติัตามระเบียบการภายใน และ การสืบสวน ให ้หรือตรวจสอบหลกัฐาน 
และการปฏิบติัตามวินัย ในกรณีท่ีเราสามารถกระท าได้ตามกฎหมายไทยและสอดคลอ้งกับนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้ง   

6) การคุ้มครองประโยชน์ต่างๆ ของเรา: เช่น เพื่อคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัและความโปร่งใสของธุรกิจ 
เพื่อใช้สิทธิ หรือคุม้ครองประโยชน์ของเรา เม่ือมีความจ าเป็นและสามารถกระท าได้ตามกฎหมาย เช่น 
ตรวจจบั ป้องกนั และตอบโตข้อ้เรียกร้องทางกฎหมาย และวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ 
การตรวจบญัชี การสืบสวน และวินยัต่างๆ (รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ หรือการ
ด าเนินคดีทางกฎหมาย) และบรรทดัฐานอ่ืนๆ ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีจ าเป็นในการ
รายงาน  

7) การปฏิบัติตาม: เช่น การปฏิบติัตามขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ ค าสั่ง นโยบายและแนวทางภายในองคก์ร และ
กฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง และแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
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8) ธุรกรรมองค์กร : เช่น การโอนยา้ยหน่วยงาน การควบรวม หรือกรณีอ่ืนท่ีคลา้ยกนั เราอาจโอนขอ้มูลของ
ท่านให้กบับุคคลท่ีสามหน่ึงฝ่ายหรือมากกว่า ในฐานะท่ีบุคคลท่ีสามนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการ
ดงักล่าว 

9) เพ่ือปกป้องชีวิต: เช่น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายท่ีอาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
10) เ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อ่ืนใดท่ีเราได้ขอความยินยอมจากท่านและท่านได้ให้ความยินยอมไว้

นอกเหนือจากนี ้

นอกจากการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามรายการต่างๆ ขา้งตน้น้ี เรายงัเก็บรวบรวม 
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษท่ีเก่ียวกับท่าน ท่ีเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
ละเอยีดอ่อน" ดงัต่อไปน้ี   

• ข้อมูลศาสนา: เพื่ออ านวยความสะดวกและจดัหาสวสัดิการต่างๆแก่ท่าน เช่น อาหาร การจดัเตรียม
สถานท่ีส าหรับท าพิธีกรรม การจดัพิธีกรรม การจดัใหร่้วมพิธีกรรม วนัหยดุทางศาสนา   

• ประวัติอาชญากรรม: เพื่อวตัถุประสงค์ในการพิจารณาการจา้งงาน การวิเคราะห์คุณสมบติัของท่าน 
และความเหมาะสมต่อการจา้งงานในระหวา่งขั้นตอนการพิจารณาการจา้งงาน  

• ข้อมูลสุขภาพ: ขอ้มูลท่ีอยู่ในใบรับรองแพทย ์หรือเอกสารทางการแพทยเ์พื่อวตัถุประสงคใ์นการสรร
หาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงาน การตรวจสุขภาพก่อนการเร่ิมงาน หรือก่อนท าสัญญาจ้าง 
รวมถึงขอ้มูลการเจ็บป่วย ขอ้มูลการรักษาพยาบาล ขอ้มูลการตรวจสุขภาพประจ าปี ขอ้มูลการตรวจ
ปัจจยัเส่ียง ขอ้มูลการตรวจสารเสพติดต่างๆ  เพื่อ การบริหารจดัการและการอนุมติัวนัลา                       การ
จดัการสวสัดิการ และการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย การบริหารจดัการและการอนุมติัวนัลา การจดัการ
สวสัดิการ และการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย  

• ข้อมูลความพกิาร: เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจา้งงาน การยนืยนั
ความพิการของท่านและประเมินคุณสมบติัท่ีจะจา้งงาน การอ านวยความสะดวกและการจดัหา
สวสัดิการแก่ท่าน  

 
3. เราเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกบัใครบ้าง 

เราอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก ไม่ว่าท่ีอยู่ภายในประเทศหรือ
นอกประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ เช่น บริษทัในเครือ เช่น บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากดั 
ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น รวมถึงบริษทัในเครือและในกลุ่มยามาฮ่าในประเทศต่างๆ พนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น  
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(1) บริษัทคู่ค้า (2) บริษัทประกันภัย (3) บริษัทนายหน้าประกันภัย  (4) ธนาคาร (5) สถาบันทางการเงิน                        
(6) โรงพยาบาล (7) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ (8) ผูจ้ดัฝึกอบรม (9) ผูจ้ดักิจกรรม (10) ผูจ้ดัการแข่งขนั รวมถึง 
ผูใ้ห้บริการของเรา เช่น (1) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพฒันาเว็บไซต์  ส่ือดิจิทัล แพลตฟอร์ม                      
ผู ้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู ้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
(2) ผูใ้ห้บริการการเรียน การสอน การฝึกอบรม การจัดสอบ และวิทยากร  (3) ผูใ้ห้บริการด้านการพิมพ์                             
(4) ผู ้ให้บริการการท าบัญชีเงินเดือน ผู ้ให้บริการและตัวแทนการช าระเงิน (5) ผู ้ให้บริการด้านสุขภาพ                            
(6) ผูใ้ห้บริการจดัแคมเปญและกิจกรรมแข่งขนั และ (7) ท่ีปรึกษาวิชาชีพ อาทิ ท่ีปรึกษากฎหมาย ช่างเทคนิค 
และผูต้รวจสอบบญัชี เป็นตน้   

ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
บงัคบัใช้กฎหมาย หรือผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงแรงงาน หรือบุคคลท่ีสามอ่ืนๆ หากเราเช่ือว่ามีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
หรือตอ้งปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลท่ีสาม หรือความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื่อตรวจจบั ป้องกนั 
หรือแกไ้ขปัญหาการทุจริต ความมัน่คง หรือความปลอดภยั   

ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนัธมิตรทางธุรกิจ นกัลงทุน 
ผูถื้อหุ้น ผูรั้บโอนสิทธิ บุคคลผูท่ี้จะได้รับโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือบุคคลผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน หากมีการปรับ
โครงสร้างองค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหน้ี การควบรวมกิจการ การไดม้าซ่ึงกิจการ การจ าหน่าย การซ้ือ 
การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกันและมีการโอน หรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงธุรกิจ สินทรัพย ์หรือหุน้ของเราไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

เราอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกท่ีอยู่ในต่างประเทศ                  
บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากดั ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น รวมถึงบริษทัในเครือและในกลุ่มยามาฮ่าในประเทศ
ต่างๆ ในกรณีเพื่อการส่งไปท างาน เขา้รับการอบรม ประชุมหรือสัมนาระหวา่งบริษทัในเครือ หรือเพื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงสถิติ หรือเปิดเผยหรือโอนไปยงัเซิร์ฟเวอร์ท่ีตั้งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อการสนับสนุนด้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการท างานดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของเรา ซ่ึงคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาจยงัไม่ไดมี้การประกาศก าหนด
วา่ ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอหรือไม่   



หน้า 7 จาก 9 

 

เม่ือใดก็ตามท่ีเราจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เทียบเท่าประเทศไทย เราจะปฏิบติัตามขั้นตอนและมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อให้
การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภยั และเพื่อให้แน่ใจว่า ผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลได้จดัเตรียม
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีมาตรฐานเหมาะสม หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอนุญาต
ใหเ้ราโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้โดยเราอาจเขา้ท าสัญญากบับุคคลภายนอกท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บมาตรฐานการคุม้ครองท่ีเหมาะสมเทียบเท่ากบัท่ีกฎหมาย
ในประเทศไทยก าหนด   

5. ระยะเวลาท่ีเราเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพื่อใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์มีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีและตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั อยา่งไรก็ตาม 
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่ าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั ตลอดจนนโยบายภายในหรือขอ้ก าหนดดา้นการปฏิบติังานของเรา 

โดยทัว่ไป เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลแก่
ผูป้ระมวลผล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี ส าหรับผูส้มคัรงาน ผูไ้ดรั้บการสัมภาษณ์งาน 
มีก าหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัสมคัรงาน และส าหรับพนกังาน มีก าหนดระยะเวลา 12 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญาจา้ง
ส้ินสุดลง หรือนบัแต่พน้สภาพพนกังาน 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน   

• การเข้าถึง: ท่านอาจขอรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน รวมทั้งส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน ท่ีมิไดม้าจากการขอความยนิยอมจากท่าน 

• การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจขอให้เราด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่
ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั เพื่อปรับปรุงใหข้อ้มูลของท่านถูกตอ้งสมบูรณ์ 

• การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านอาจขอใหเ้ราลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ี
ไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอี้กตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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• การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรามีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบท่ีไดมี้การจดัระเบียบ 
และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าว
ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนได ้

• การคัดค้าน: ท่านอาจคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรม
ซ่ึงระบุในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี    

• การจ ากัด: ท่านอาจขอให้จ ากดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากขอ้มูลดงักล่าวอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบเพื่อด าเนินการใหข้อ้มูลนั้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือ
หากเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งลบเพราะมีการเก็บรวบรวมมาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้ 

• การถอนความยินยอม: ท่านอาจจะถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้แก่เราเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เว้นแต่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีสัญญาท่ีเพื่อประโยชน์แก่ท่าน 

• การร้องเรียน: ท่านอาจร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งท่ีเป็นกรณีท่ีเราเป็นผูด้  าเนินการหรือมีบุคคลอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการแทนเรา 
อย่างไรก็ตาม เราอยากขอโอกาสท่ีจะด าเนินการเก่ียวกับข้อกังวลของท่านก่อนท่ีท่านจะได้ติดต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่านตามท่ีระบุขา้งตน้ โปรดติดต่อเราตามขอ้มูลในหัวขอ้ 

"รายละเอียดการติดต่อเรา" ท่ีระบุดา้นล่างน้ี 
การใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีระบุไวข้า้งตน้อาจถูกจ ากดัโดยขอ้กฎหมายและขอ้ยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใน

บางกรณีเราสามารถปฏิเสธค าขอของท่านไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ในกรณีท่ีเรามีหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือมี
ค าสั่งศาล หากเราปฏิเสธค าขอของท่านเราจะแจง้เหตุผลใหท้่านทราบ 

 
7. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

เราอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว โปรดตรวจสอบ
นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราวเพื่อดูว่ามีการแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด การ
เปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัแกไ้ขลง
ใน http://www.yamaha-motor-parts.co.th/pdf/YPMT_Employee_Privacy_Notice.pdf โดยเราจะแจ้งเตือนให้
ท่านทราบ หรือขอความยนิยอมจากท่านอีกคร้ังหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวั
ฉบับน้ี และจ าเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน หรือหากเรามีความจ าเป็นตามกฎหมายท่ีจะต้องท าการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 
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8. รายละเอยีดการติดต่อเรา 

หากท่านมีขอ้สงสัย ความคิดเห็น และ/หรือค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบาย
ความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีประการใด ท่านสามารถติดต่อเราไดท่ี้ 

1) บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
• เลขท่ี 700/18 หมู่ท่ี 6 ถนนบางนา-ตราด ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

20000 
• E-mail: ypmt_dpadmin@yamaha-motor-parts.co.th 

2) คณะท างานเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และกิจการท่ัวไป (Human Resource and 
General Affairs Division) บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

• หมายเลขโทรศัพท์ 038-214831-6 ต่อ 116, 118 
 

ทั้งน้ี ใหน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป                

 
 

                                                                                                   
 

 

 


