นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
สาหรับผู้สมัครงาน ผู้ได้ รับการสั มภาษณ์ งาน และพนักงาน
บริษัท ยามาฮ่ ามอเตอร์ พาร์ ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
[ปรับปรุงครั้งล่ าสุ ดเมื่อ 29 มีนาคม 2564]
บริ ษทั ยามาฮ่ามอเตอร์ พาร์ ทแมนู แฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด (ซึ่ งต่อไปในเอกสารนี้ จะเรี ยกว่า
“เรา”) ให้ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง ในการคุ ้ม ครองข้อมูล ส่ ว นบุคคลของผูส้ มัค รงาน ผูไ้ ด้รับการสัมภาษณ์ ง าน
พนักงาน และผูร้ ับจ้าง ( ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรี ยกว่า “ท่าน”) โดยนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ (ซึ่งต่อไป
ในเอกสารนี้ จะเรี ยกว่า “นโยบายความเป็ นส่ วนตัว”) จะช่วยอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรื อ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูส้ มัครงาน ผูไ้ ด้รับการสัมภาษณ์งาน พนักงาน ซึ่งรวมถึงพนักงาน
ประจาทั้งในปั จจุบนั และในอดีต พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชัว่ คราว พนักงานแบบจัดจ้างโดยคนภายนอก
(outsource) ผูร้ ับจ้าง อาสาสมัคร พนักงานฝึ กงาน นิสิต/นักศึกษาฝึ กงาน พนักงานที่เกษียณอายุแล้ว พนักงานที่
เราจ้างหลังเกษียณอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเราได้รับข้อมูลส่ วนบุคคล
(ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรี ยกว่า “ท่าน”)
หากเราไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่เราได้อธิ บายไว้ใน
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ เราอาจไม่สามารถดาเนิ นการพิจารณาใบสมัครของท่าน ไม่สามารถคัดสรรท่านเพื่อ
เข้ามาเป็ นบุคลากรของเราต่อไปได้ หรื อไม่สามารถดาเนินการเพื่อเข้าทาสัญญาจ้างงานกับท่าน หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้ โปรดทราบว่าในบางกรณี เราอาจจาเป็ นต้องขอความยินยอมเฉพาะเพื่อ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วเราจะเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
โดยไม่จาเป็ นต้องขอความยินยอมจากท่านแยกต่างหาก
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึ ง ข้อมูล เกี่ ย วกับบุคคลซึ่ ง ท าให้ส ามารถระบุ ตัวบุค คลนั้นได้ ไม่ว่า โดย
ทางตรงหรื อ โดยทางอ้อม ทั้ง นี้ เราอาจเก็ บรวบรวมข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่าน ระหว่า งขั้นตอนการสรรหา
บุคลากร สัมภาษณ์งาน ตั้งแต่ท่านเริ่ มทางานกับเรา และในระหว่างการทางาน นอกเหนื อไปจากนั้น เรายังอาจ
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกที่เราได้รับอนุ ญาต เช่น บุคคลที่ท่านอ้างอิงใน
เอกสารสมัครงานและในระหว่างการสัมภาษณ์ และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น บริ ษทั จัดหางาน บริ ษทั คู่สัญญา
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ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับ ท่านในหมวดหมู่และประเภท
ดังต่อไปนี้
1) ข้ อมู ลระบุตัวตน: เช่ น คานาหน้าชื่ อ ชื่ อ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิ ด สัญชาติ สถานภาพทางการสมรส

2)
3)

4)

5)

6)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียด และ/หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี หนัง สื อเดิ นทาง ทะเบี ย นบ้า น ทะเบี ย นสมรส ใบขับขี่ หมายเลขทะเบี ย นยานพาหนะ หมายเลข
ประกันสังคม รายละเอียดและหมายเลขบัญชีธนาคาร ระดับฐานภาษี รู ปถ่าย ภาพจากกล้องวงจรปิ ด วิดีโอ
ที่บนั ทึกภาพของท่าน ลายมือชื่อ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันให้กบั เรา
ซึ่งอาจถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลเพื่อการติดต่ อ: เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ไปรษณี ย ์ ที่อยู่สาหรับส่ งใบ
แจ้งหนี้ ประเทศที่พานัก ที่อยูอ่ ีเมล ที่อยูท่ ี่ทางาน และบัญชีโซเชียลมีเดีย อาทิ LINE
ข้ อมูลการจ้ างงานและคุณสมบัติ: เช่น ประสบการณ์และระยะเวลาทางานที่ผ่านมา อาชีพ ตาแหน่งงาน
และบริ ษทั ที่สังกัดอยู่ปัจจุบนั ชัว่ โมงทางาน ค่าจ้าง เงินเดือน เงินพิเศษ ผลการศึกษา หนังสื อรับรองจาก
สถาบันการศึกษา ประวัติการทางาน (resume) รหัสนักศึกษา และสถาบันการศึกษา
ข้ อมูลทางเทคนิค: เช่น ระบบปฏิบตั ิการ รหัสผ่านหรื อ PIN บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อสาหรับบริ การอีเมล
ซึ่ งรวมถึงที่อยู่ IP คุกกี้ (Cookies) เลขที่อยู่ไอพีหรื ออินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล พร็ อกซี ข้อมูลโปรไฟล์ผใู ้ ช้
ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และการบันทึกรายการโทรศัพท์ที่ใช้ในการทางานที่เราจาเป็ นต้องใช้ติดต่อกับท่าน
ข้ อมูลอื่นๆ: เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ ที่ ท่านได้ให้เราไว้โดยสมัครใจ หรื อได้รับมาจากบุคคลภายนอก
ระหว่างกระบวนการ / ช่วงระยะเวลาการรับสมัครงานที่อาจรวมถึงใบสมัครและเอกสารอื่นจากช่องทาง
หรื อวิธีการอื่นๆ ในการสรรหาบุคลากร และ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน: เช่น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพซึ่งรวมถึงข้อมูลการตรวจ
สารเสพติด และข้อมูลความพิการ ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเท่านั้น หรื อตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้

ในบางกรณีเราอาจได้รับผลตอบรับที่เกี่ยวข้องกับการทางานของท่าน หรื อข้อมูลอ้างอิงจากผูว้ ่าจ้างเดิม
ของท่าน นอกเหนื อจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพบังคับต่างๆ จากสภาวิชาชีพ การตรวจสอบทางด้าน
การเงิน หรื อการกระทาความผิดทางอาญา ที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้สามารถทาการการตรวจสอบได้
หรื อตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้
หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่ สามแก่ เรา เช่ น ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่ท่านอ้างอิ ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของท่าน เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ธิดา เป็ นต้น และ/หรื อ ข้อมูล
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ส่ วนบุคคลของผูร้ ับผลประโยชน์ ของท่าน หรื อท่านอาจขอให้เราเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สาม
ดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
ให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนั้น (หากเป็ นกรณี ที่ตอ้ งได้รับ
ความยินยอม) นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ดาเนิ นการเพื่อให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ตามกฎหมาย ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ดว้ ย
2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไว้
ด้านล่างนี้ โดยอาศัยฐานตามกฎหมายดังต่อไปนี้
(1) ความยินยอมของท่าน
(2) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเข้าทาสัญญาหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน
(3) เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
(4) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อของบุคคลภายนอก โดยมีความ
สมดุลกับประโยชน์และสิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่าน
(5) เพื่อการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล และ
(6) ประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้
อานาจรัฐ
1) การจัดการสรรหาบุคลากร: เช่น เพื่อตรวจสอบและดาเนิ นการพิจารณาใบสมัคร การอ้างอิง และเอกสาร
ต่างๆ ที่ท่านได้ยื่นไว้ วิเคราะห์คุณสมบัติ คัดกรอง ตรวจสอบประวัติ /สถานภาพของผูส้ มัครงาน ยืนยัน
ตัวตน และความเหมาะสมสาหรับการจ้างงานท่านระหว่างกระบวนการว่าจ้างหรื อสรรหาบุคลากร ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินผลความสามารถและความสนใจในสาขาอาชีพของท่าน เพื่อการบันทึกข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจากผูส้ มัครงานในฐานะส่ วนหนึ่งของกระบวนการสมัครงาน และการสื่ อสารกับท่านที่เกี่ยวข้อง
กับการสมัครงาน เพื่อเข้าทาสัญญาและปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง เพื่อตอบคาถามของท่านและการนัดเวลาเพื่อ
การสัมภาษณ์
2) เพื่อการบริหาร การจ่ ายค่ าตอบแทนและการให้ สวัสดิการ: เช่น เพื่อทาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน โบนัส เพื่อทาเรื่ องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ แก่ท่าน
เพื่อการทาประกันชีวิต การรักษาพยาบาล การจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชี พต่อพนักงานปั จจุบนั และที่
เกษียณอายุแล้ว รวมถึงการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและประกันชี วิต รวมถึงกองทุน
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3)

4)

5)

6)

7)

ส ารองเลี้ ย งชี พ และการรั ก ษาพยาบาลครอบครั วของท่าน และเพื่ อจัดเตรี ย มที่ พ กั ให้กับพนัก งานและ
ครอบครัว
เพื่อการบริหารพนักงานและการจัดการความสั มพันธ์ ในการจ้ างงาน: เช่น การบริ หารจัดการเกี่ยวกับการ
ทางาน การติดต่อประสานงาน การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน การอนุญาตให้เข้า ถึงสิ่ งอานวยความ
สะดวกหรื อ สถานที่ ท างาน การตัด สิ น ใจจ้า งงานต่ อ การจัด การเรื่ อ งทางวิ นัย และการเลิ ก จ้า ง การ
ประเมินผลการทางานและการเลื่อนตาแหน่ง การจัดการและติดตามดูแลการเดินทางเพื่อธุรกิจ (เช่น การทา
วีซ่า และเอกสารใบอนุญาตทางาน) การจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาอาชีพ การบริ หารจัดการ
และการอนุ มตั ิวนั ลา การบริ หารจัด การเรื่ องสุ ขภาพ การออกเอกสารอ้างอิงต่างๆ เมื่อ ท่านร้องขอ การ
อบรมว่าด้วยจริ ยธรรมและการปฏิบ ัติตามกฎหมายและกฎระเบีย บ การพิจารณา ปรับ ย้าย หมุนเวีย น
เปลี่ยนตาแหน่งหรื อที่ทางานของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการให้ไปทางานในประเทศและต่างประเทศระหว่าง
บริ ษทั ในเครื อ และ/หรื อ ในกลุ่มยามาฮ่า หรื อไปอบรม ประชุม และสัมมนา หรื อไปปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั
ของลูกค้า และ/หรื อ คู่คา้
การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการธุรกิจของเรา
รวมถึงการจัดการระบบปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่ อสาร และระบบ
ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การคุ้มครองข้ อมู ล ความลับ และสิ นทรั พย์ : เช่น การรั กษาความปลอดภัยและความมัน่ คงของอุปกรณ์
เครื่ องมือ และแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ ของเรา ซึ่ งรวมถึงกระบวนการบริ หารจัดการสิ ทธิ การ
เข้าถึง การสังเกตการณ์ในการปฏิบตั ิตามระเบียบการภายใน และ การสื บสวน ให้ หรื อตรวจสอบหลักฐาน
และการปฏิบตั ิตามวินัย ในกรณี ที่เราสามารถกระทาได้ตามกฎหมายไทยและสอดคล้องกับนโยบายที่
เกี่ยวข้อง
การคุ้มครองประโยชน์ ต่างๆ ของเรา: เช่น เพื่อคุม้ ครองความมัน่ คงปลอดภัยและความโปร่ งใสของธุ รกิ จ
เพื่อใช้สิทธิ หรื อคุม้ ครองประโยชน์ของเรา เมื่อมีความจาเป็ นและสามารถกระทาได้ตามกฎหมาย เช่น
ตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ขอ้ เรี ยกร้องทางกฎหมาย และวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิ ตามระเบียบต่างๆ
การตรวจบัญชี การสื บสวน และวินยั ต่างๆ (รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หรื อการ
ดาเนิ นคดีท างกฎหมาย) และบรรทัดฐานอื่นๆ ตลอดจนเพื่ อการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ จาเป็ นในการ
รายงาน
การปฏิบัติตาม: เช่น การปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คาสั่ง นโยบายและแนวทางภายในองค์กร และ
กฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง และแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลที่มีผลบังคับใช้
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8) ธุรกรรมองค์ กร : เช่น ในกรณี ของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้ นฟูกิจการ หรื อกรณี อื่นที่คล้ายกัน
เราอาจโอนข้อมูลของท่านให้กบั บุคคลที่สามหนึ่ งฝ่ ายหรื อมากกว่าในฐานะส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นการ
ดังกล่าว
9) เพื่อปกป้องชีวิต: เช่น เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
10) เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ใดที่ เ ราได้ ข อความยิ น ยอมจากท่ า นและท่ า นได้ ใ ห้ ค วามยิ น ยอมไว้
นอกเหนือจากนี้
นอกจากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามรายการต่างๆ ข้างต้นนี้ เรายังเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในหมวดหมู่ พิ เ ศษที่ เ กี่ ย วกับ ท่ า น ที่ เ รี ย กว่ า "ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่
ละเอียดอ่อน" ดังต่อไปนี้
• ข้ อมู ลศาสนา: เพื่ออานวยความสะดวกและจัดหาสวัสดิ การต่างๆแก่ ท่าน เช่น อาหาร การจัดเตรี ยม
สถานที่สาหรับทาพิธีกรรม การจัดพิธีกรรม การจัดให้ร่วมพิธีกรรม วันหยุดทางศาสนา
• ประวัติอาชญากรรม: เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการจ้างงาน การวิเคราะห์คุณสมบัติของท่าน
และความเหมาะสมต่อการจ้างงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจ้างงาน
• ข้ อมูลสุ ขภาพ: ข้อมูลที่อยู่ในใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสารทางการแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรร
หาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงาน การตรวจสุ ขภาพก่ อนการเริ่ มงาน หรื อก่ อนทาสัญญาจ้า ง
รวมถึงข้อมูลการเจ็บป่ วย ข้อมูลการรักษาพยาบาล ข้อมูลการตรวจสุ ขภาพประจาปี ข้อมูลการตรวจ
ปัจจัยเสี่ ยง ข้อมูลการตรวจสารเสพติดต่างๆ เพื่อ การบริ หารจัดการและการอนุมตั ิวนั ลา
การ
จัดการสวัสดิการ และการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย การบริ หารจัดการและการอนุมตั ิวนั ลา การจัดการ
สวัสดิการ และการปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย
• ข้ อมูลความพิการ: เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงาน การยืนยัน
ความพิการของท่านและประเมินคุณสมบัติที่จะจ้างงาน การอานวยความสะดวกและการจัดหา
สวัสดิการแก่ท่าน
3. เราเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่านกับใครบ้ าง
เราอาจเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าที่อยู่ภายในประเทศหรื อ
นอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายข้างต้น เช่น บริ ษทั ในเครื อ เช่น บริ ษทั ยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด
ซึ่ งตั้งอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงบริ ษทั ในเครื อและในกลุ่มยามาฮ่าในประเทศต่างๆ พันธมิตรทางธุ รกิจ เช่น
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(1) บริ ษ ัท คู่ ค ้า (2) บริ ษ ัท ประกัน ภัย (3) บริ ษ ัท นายหน้า ประกัน ภัย (4) ธนาคาร (5) สถาบัน ทางการเงิ น
(6) โรงพยาบาล (7) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ (8) ผูจ้ ดั ฝึ กอบรม (9) ผูจ้ ดั กิจกรรม (10) ผูจ้ ดั การแข่งขัน รวมถึง
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารของเรา เช่ น (1) ผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ นเทอร์ เน็ต ซอฟต์แวร์ นัก พัฒนาเว็บไซต์ สื่ อดิ จิทัล แพลตฟอร์ ม
ผู ้ใ ห้ บ ริ การด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและบริ ษัท ผู ้ใ ห้ บ ริ การสนั บ สนุ น ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(2) ผูใ้ ห้บ ริ ก ารการเรี ย น การสอน การฝึ กอบรม การจัด สอบ และวิ ท ยากร (3) ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นการพิ ม พ์
(4) ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารการท าบัญ ชี เ งิ น เดื อ น ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารและตัว แทนการช าระเงิ น (5) ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นสุ ข ภาพ
(6) ผูใ้ ห้บริ การจัดแคมเปญและกิจกรรมแข่งขัน และ (7) ที่ปรึ กษาวิชาชีพ อาทิ ที่ปรึ กษากฎหมาย ช่างเทคนิ ค
และผูต้ รวจสอบบัญชี เป็ นต้น
ในบางกรณี เราอาจต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย หรื อผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร ศาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ
กระทรวงแรงงาน หรื อบุคคลที่สามอื่นๆ หากเราเชื่อว่ามีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ
หรื อต้องปกป้ องสิ ทธิ ของเรา สิ ทธิ ของบุคคลที่สาม หรื อความปลอดภัยของบุคคล หรื อเพื่อตรวจจับ ป้ องกัน
หรื อแก้ไขปัญหาการทุจริ ต ความมัน่ คง หรื อความปลอดภัย
ในบางกรณี เราอาจต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแก่พนั ธมิตรทางธุ รกิจ นักลงทุน
ผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ับโอนสิ ทธิ บุคคลผูท้ ี่จะได้รับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อบุคคลผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับโอน หากมีการปรับ
โครงสร้างองค์กร หรื อมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่ งกิจการ การจาหน่ าย การซื้ อ
การร่ วมทุน การโอนสิ ทธิ การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์อื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรื อ
จาหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สิ นทรัพย์ หรื อหุน้ ของเราไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งหรื อทั้งหมด
4. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ
เราอาจต้องเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ บริ ษทั
ยามาฮ่า มอเตอร์ จากัด ซึ่ งตั้งอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงบริ ษทั ในเครื อและในกลุ่มยามาฮ่าในประเทศต่างๆ ใน
กรณีเพื่อการส่งไปทางาน เข้ารับการอบรม ประชุมหรื อสัมนาระหว่างบริ ษทั ในเครื อ หรื อเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
สถิติ หรื อกรณี การส่ งนักแข่งไปร่ วมการแข่งขันในต่างประเทศ หรื อเปิ ดเผยหรื อโอนไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ ต้ งั อยู่
นอกประเทศไทยเพื่ อ การสนับ สนุ น ด้า นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ จ าเป็ นต่ อ การท างานด้า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของเรา ซึ่งคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาจยังไม่ได้มีการประกาศกาหนดว่า ประเทศเหล่านั้นเป็ นประเทศปลายทางที่มีมาตรฐาน
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรื อไม่
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เมื่อใดก็ตามที่เราจาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่เทียบเท่าประเทศไทย เราจะปฏิบตั ิตามขั้นตอนและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้
การโอนข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านมีความปลอดภัย และเพื่อให้แน่ ใจว่า ผูร้ ับข้อมูลส่ วนบุคคลได้จดั เตรี ย ม
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลที่มีมาตรฐานเหมาะสม หรื อเป็ นกรณี ที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอนุญาต
ให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราอาจเข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูล ส่ วนบุคคลของ
ท่านเพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะได้รับมาตรฐานการคุม้ ครองที่เหมาะสมเทียบเท่ากับที่กฎหมาย
ในประเทศไทยกาหนด
5. ระยะเวลาที่เราเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จาเป็ นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ และตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ อย่างไรก็ตาม
เราอาจเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านไว้นานกว่า ระยะเวลาดังกล่ าวเพื่ อปฏิ บัติต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ใช้บงั คับ ตลอดจนนโยบายภายในหรื อข้อกาหนดด้านการปฏิบตั ิงานของเรา
โดยทัว่ ไป เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลแก่
ผูป้ ระมวลผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี สาหรับ ผูส้ มัครงาน ผูไ้ ด้รับการสัมภาษณ์งาน
มีกาหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั สมัครงาน และสาหรับพนักงาน มีกาหนดระยะเวลา 12 ปี นับแต่วนั ที่สัญญาจ้าง
สิ้ นสุ ดลง หรื อนับแต่พน้ สภาพพนักงาน
6. สิ ทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน
•

•

•

การเข้ าถึง: ท่านอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน รวมทั้งสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน ที่มิได้มาจากการขอความยินยอมจากท่าน
การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง: ท่านอาจขอให้เราดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ไม่สมบูรณ์ ไม่
ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั เพื่อปรับปรุ งให้ขอ้ มูลของท่านถูกต้องสมบูรณ์
การลบหรื อทาลายข้ อมูล: ท่านอาจขอให้เราลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกตามที่กฎหมายกาหนด
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การโอนย้ ายข้ อมูล: ท่านอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรู ปแบบที่ได้มีการจัดระเบียบ
และสามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกาหนด และเพื่อส่งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าว
ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
• การคัดค้ าน: ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรม
ซึ่งระบุในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
• การจากัด: ท่านอาจขอให้จากัดการใช้ขอ
้ มูลส่ ว นบุคคลของท่าน หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบเพื่อดาเนินการให้ขอ้ มูลนั้นถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อ
หากเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต้องลบเพราะมีการเก็บรวบรวมมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นต้น
• การถอนความยินยอม: ท่านอาจจะถอนความยิ นยอมที่ ท่านได้ให้แก่ เราเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ า นได้ เว้น แต่ มี ข้อ จ ากัดเกี่ ย วกับสิ ทธิ ที่ จ ะถอนความยิน ยอมตามที่
กฎหมายกาหนด หรื อมีสัญญาที่เพื่อประโยชน์แก่ท่าน
• การร้ องเรี ย น: ท่านอาจร้ อ งเรี ย นไปยัง หน่ วยงานที่ มี อานาจเกี่ ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ทั้งที่เป็ นกรณี ที่เราเป็ นผูด้ าเนิ นการหรื อมีบุคคลอื่นเป็ นผูด้ าเนิ นการแทนเรา
อย่า งไรก็ ตาม เราอยากขอโอกาสที่ จะดาเนิ นการเกี่ ย วกับ ข้อกัง วลของท่ านก่ อนที่ ท่า นจะได้ติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ของท่านตามที่ระบุขา้ งต้น โปรดติดต่อเราตามข้อมูลในหัวข้อ
"รายละเอียดการติดต่อเรา" ที่ระบุดา้ นล่างนี้
การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นอาจถูกจากัดโดยข้อกฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง โดยใน
บางกรณีเราสามารถปฏิเสธคาขอของท่านได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณีที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายหรื อมี
คาสั่งศาล หากเราปฏิเสธคาขอของท่านเราจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
•

7. การเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
เราอาจเปลี่ ย นแปลงหรื อปรั บ ปรุ ง นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับ นี้ เป็ นครั้ งคราว โปรดตรวจสอบ
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีการแก้ไขนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ครั้งสุ ดท้ายเมื่อใด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราเผยแพร่ นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับแก้ไขลง
ใน [ระบุลิงก์ ไปยังนโยบายความเป็ นส่ วนตัว] โดยเราจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ หรื อขอความยินยอมจากท่านอีก
ครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และจาเป็ นต้องขอความยินยอมจาก
ท่าน หรื อหากเรามีความจาเป็ นตามกฎหมายที่ จะต้องทาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวฉบับนี้
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8. รายละเอียดการติดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัย ความคิดเห็น และ/หรื อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ประการใด ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
บริษัท ยามาฮ่ ามอเตอร์ พาร์ ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
• เลขที่ 700/18 หมู่ 6 ถนนบางนา -ตราด ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย ์ 20000
• โทรศัพ ท์ +66 (0) 38-214-831 - 6 ต่ อ หมายเลข 109 หรื อ 114 หรื อ 125 ในวัน ท าการของ
บริ ษทั ฯ ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
• อีเมล ypmt_dpadmin@yamaha-motor-parts.co.th
ทั้งนี้ ให้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 19 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป

(นายฮิเดฮิโตะ อิโต)
ประธานบริ ษทั ฯ
29 มีนาคม 2564
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