
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จํากดั 

1. ข้อมูลทัวไปเกยีวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1. นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี อธิบายถึงวิธีการทีบริษทั สยาม ยาชิโยะ จาํกดั  (ซึงต่อไปจะเรียกว่า “สยาม ยาชิโยะ” หรือ “เรา”)  เก็บ

รวบรวม ใช ้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยงัภายในประเทศหรือต่างประเทศ ซึงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ในปัจจบุนัและอนาคต (ซึง

ต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน”) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนนัเอง  

1.2. นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีใชก้บัช่องทางการสือสารทงัออนไลนห์รือออฟไลน์ทีเราเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของทา่น ไม่ว่า

ทางต่อหนา้ของเจา้หนา้ทีปฏิบตัิการ โรงงาน สถานทีประกอบกิจการใด ๆ ของเรา งานกิจกรรม หรือ ทางโทรศพัทผ์า่นการให้บริการขอ้มลูโดย

เจา้ทหีนา้ทีปฏิบตัิการ หรือทางออนไลน์ ผา่นทางอเีมล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook หรือ Line) และช่องทางอนื ๆ ทีเกียวกบั

การจดัหาผลิตภณัฑ ์ บริการ และขอ้มูลให้แก่ท่าน และ/หรือแอปพลิเคชนัอนื ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์https://www.siamyachiyo.com / และ/หรือ

เวบ็ไซตอ์นื ๆ (ซึงต่อไปจะเรียกว่า “เวบ็ไซต”์) และปฏิสัมพนัธ์อนื ๆ ระหว่างท่านกบัเรา (ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกกนัว่า “ช่องทางการสือสาร”) 

1.3. เพอืให้บรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนี (ซึงต่อไปนีจะเรีกว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) อนัหมายถึงขอ้มลูส่วนบุคคล

หรือขอ้มลูทีสามารถระบุตวัตนไดต้ามทีนิยามไวใ้นกฎหมายทีใชบ้งัคบั ซึงรวมถึงขอ้มูลส่วนบคุคลแบบพิเศษ (Sensitive Data)  

1.4. สยาม ยาชิโยะ มีความมุ่งมนัในการดาํเนินการเพือให้มนัใจว่าความเป็นส่วนตวัของท่านจะไดรั้บความคุม้ครอง และการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง (ซึงอาจมีการแกไ้ขเพิมเติมและมีการออกกฎหมายใหม่ใชบ้งัคบัแทนเป็น

ครังคราว) เพอืคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศทีเราเขา้ไปและมุ่งหมายจะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “กฎหมายทีใช้บังคบั”) 

สยาม ยาชิโยะ จะเก็บรวบรวม ใช ้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยงัต่างประเทศซึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลนีเท่านนั 

1.5. โปรดอา่นเนือหาต่อไปนีอยา่งระมดัระวงัเพอืทาํความเขา้ใจมมุมองและการปฏิบตัิของ สยาม ยาชิโยะ เกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

และวิธีการทีเราจะประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว ขอ้มูลบางประการเกียวกบัท่านมีความจาํเป็นสาํหรับการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่ท่าน 

หากท่านไม่ตกลงทีจะให้ขอ้มูลดงักล่าว เราจะไม่สามารถจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่ท่าน และท่านจะไม่สามารถใชห้รือเขา้ถึงฟังกช์ัน

และการใชง้านของบริการและผลิตภณัฑข์องเราทงัหมดได ้

1.6. โดยทวัไปแลว้กิจกรรมของเรา (ซึงรวมถึงการให้บริการ และการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์) ไม่มุ่งเนน้ทีผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคน

ไร้ความสามารถ ดงันนั หากทา่นมีอายุตาํกว่า 20 ปี หรือยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามทีกาํหนดในประเทศทีท่านอาศยัอยู ่ เป็นคนเสมือนไร้

ความสามารถ หรือ เป็นคนไรค้วามสามารถ (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะมีสิทธิตามกฎหมาย และท่านตอ้งการใชบ้ริการของเรา ใชเ้วบ็ไซตข์องเรา 

ใชช่้องทางการสือสารของเรา หรือบริการอืน ๆ จากเรา ท่านจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมก่อนติดต่อเรา

หรือก่อนให้ขอ้มูลส่วนบคุคลแก่เรา เราไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหากเราทราบอยู่แลว้ว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลของผูเ้ยาวที์อายนุ้อย

กว่า 20 ปีโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองตามทีกฎหมายกาํหนด หรือเป็นของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดย

ไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากผูพิ้ทกัษห์รือผูอ้นุบาลตามกฎหมาย 



 
1.7. นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี สยาม ยาชิโยะ ขอสงวนสิทธิ โดยมีดุลยพินิจแตเ่พียงผูเ้ดียว ในการปรับเปลียน แกไ้ข ลบ และปรับปรุง

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีเป็นครังคราว สยาม ยาชิโยะ จะใชค้วามพยายามตามสมควรเพือแจง้ให้ท่านทราบและในลกัษณะที

เหมาะสมถึงการปรับเปลียนขอ้กาํหนดใดของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี (เช่น โดยการส่งนโยบายทีแกไ้ขใหท้่านทางอีเมล หรือโดย

ประกาศการเปลียนแปลงดงักล่าวในช่องทางการสือสารของเรา) หากการเปลียนแปลงใด ๆ ของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนีตอ้งไดรั้บ

ความยนิยอมจากท่านตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั เราจะขอความยนิยอมจากท่านเพือให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงดงักล่าว 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเกบ็รวบรวมจากท่าน 

                                                  เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรบัขอ้มูลประเภทดงัต่อไปนีซึงอาจรวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง

หรือโดยออ้มจากท่าน หรือแหล่งขอ้มูลอืน ๆ ผา่นทางบริษทัแม่ บริษทัในเครือของบริษทัแม่ บริษทัยอ่ยของบริษทัแม่ หรือจากบริษทัในเครือ

และบริษทัยอ่ยของเรา (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บริษัทในกลุ่ม” หรือ “กลุ่ม”) ผูจ้าํหน่ายทีไดรั้บการแต่งตงั บริษทัอนื ๆ พนัธมิตรทางธุรกิจ (เช่น 

บริษทัประกนัภยั หรือสถาบนัการเงิน เป็นตน้) หน่วยงานรัฐบาล หรือแหล่งขอ้มูลอนื ๆ ทีเปิดเผยต่อสาธารณะ ลกัษณะของบริการทีท่านขอ 

หรือลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างท่านกบัเรา จะเป็นตวักาํหนดว่าเราเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลประเภทใด 

2.1. ขอ้มูลทีท่านให้แก่เรา ซึงรวมถึง ขอ้มูลเกียวกบัท่านทีท่านให้ไวก้บัเราดว้ยการสือสารกบัเราผา่นช่องทางการสือสาร ขอ้มูลดงักล่าวอาจ

รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 

      (ก) ขอ้มูลทีระบุตวัตน เช่น คาํนาํหนา้ชือ ชือ นามสกุล ชือเล่น เพศ อาย ุ วนัเกิด อาชีพ ตาํแหน่งงาน รายละเอียด และ/หรือ สาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง สําเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรทีออกโดยหน่วยงานราชการ หมู่เลือด รูปถ่าย ลายมือชือ และ

ขอ้มูลอืนใดทีท่านเลือกทจีะแบ่งปันให้แก่เราซึงอาจถือว่าเป็นขอ้มลูส่วนบุคคล 

      (ข) ขอ้มูลเพือการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ หมายเลขโทรสาร ทีอยู ่ รหสัไปรษณีย ์ อีเมล อีเมลของบริษทั 

หมายเลขโทรศพัทท์างธุรกิจ ทีอยูท่างธุรกิจ (ซึงรวมถึงเมือง รหัสไปรษณีย ์และประเทศ) และชือผูใ้ชใ้นโซเชียลมีเดีย (เช่น ชือผูใ้ช ้ Facebook 

และ Line ID) 

      (ค) ขอ้มูลการเงิน เช่น เงินเดอืน ช่วงเงินเดือน สลิปเงินเดือน หนงัสือรับรองเงินเดือน สถาบนัการเงินทที่านเลือกใช ้และรายละเอียดภายใต้

เอกสารคาํขอสินเชือ 

      (ง) ขอ้มูลเกียวกบัยานพาหนะ เช่น ขอ้มูลเกียวกบัรถยนตมื์อสองและรถยนตใ์หม่ อาทิ เลขทะเบียนรถ หมายเลขเครือง สี รุ่น กาํลงัเครืองยนต ์

ปีทีผลิต เลขไมล ์ขอ้มูลจากเซ็นเซอร์ของรถยนต ์และขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์

      (จ) ขอ้มูลเกียวกบัการซือขายสินคา้และผลิตภณัฑ ์การบริการ เช่น ขอ้มูลเกียวกบัการใชบ้ริการ วนัทีใชบ้ริการ ศนูยบ์ริการทีใชล่้าสุด ขอ้มูล

ทางประชากรศาสตร์ ประวติัการติดต่อ (ระหว่างท่านกบั สยาม ยาชิโยะ) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการทีใชห้รือการใชง้านรถยนต ์ และ

ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการเรียกร้อง 

      (ฉ) ขอ้มูลอืน ๆ เช่น ความคิดเห็น คาํถาม การสอบถาม ขอ้ร้องเรียน คาํตอบสาํหรับแบบสอบถาม ความชืนชอบ ความสนใจ หรืองานอดิเรก 

และ 

      (ช) ขอ้มูลทีละเอียดอ่อน เช่น ศาสนาปรากฎในบตัรประจาํตวัประชาชน เชือชาติในเอกสารการยืนยนัตวัตน และ ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูล

จาํลองลายนิวมือ ขอ้มูลภาพจาํลองใบหนา้ และขอ้มูลจาํลองม่านตา) 



 
2.2. ขอ้มูลที สยาม ยาชิโยะ เก็บรวบรวมเกียวกบัท่าน สาํหรับการให้บริการ การจดัหาสินคา้และผลิตภณัฑ ์ เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไปนี

จากการทที่านใชเ้วบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนัของเรา ผา่นช่องทางการสือสารของเรา หรือจากแหล่งขอ้มูลอืน ๆ โดยอตัโนมติั 

      (ก) ขอ้มูลทีระบุตวัตน เช่น ภาพนิง ภาพเคลือนไหว รูปภาพ และ/หรือ เสียง 

      (ข) ขอ้มูลตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ ของอุปกรณ์สือสารและยานพาหนะของท่าน (ซึงรวมถึงขอ้มูลลองจิจดู/ละติจูด ตาํแหน่งของเมืองและ

ถนน) 

      (ค) ความสนใจ เช่น ผูจ้าํหน่ายทีท่านเลือก รุ่นรถทีชอบ สถาบนัการเงินทีเลือกใช ้ แผนการซือยานพาหนะ เหตผุลในการเลือกรถรุ่นใดรุ่น

หนึง และเหตผุลในการเลือกผูจ้าํหน่ายรายใดรายหนึง 

      (ง) ขอ้มูลดา้นพฤติกรรม เช่น ขอ้มูลเกียวกบัวิธีทีท่านซือหรือนาํสินคา้และผลิตภณัฑ์ไปใช ้ขอ้มูลเกียวกบัการใชแ้อปพลิเคชนัของท่าน (ซึง

รวมถึง วนัและเวลาทีใช ้เวลาทีตอบสนองต่อเพจ ความผิดพลาดในการดาวน์โหลด และขอ้มลูเกียวกบัโฆษณาทีท่านดูและขอ้มูลอืน ๆ ทีเราเก็บ

รวบรวม) และขอ้มูลของเอกสารเกียวกบัตวับุคคลทีดาํเนินกิจกรรม หรือขอ้มูลการใชสิ้ทธิเรียกร้องทีเกียวกบัช่องทางการสือสาร ผลิตภณัฑ ์และ

บริการ 

      (จ) ขอ้มูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขทีใชส้าํหรับระบุตวัตนของเครืองคอมพิวเตอร์ (ทีอยูไ่อพี) ทีใชใ้นการเชือมต่ออปุกรณ์เคลือนทีของท่าน

กบัอนิเตอร์เน็ต ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ขอ้มูลการปฏิบติัการ ประเภทและเวอร์ชนัของแพลตฟอร์มปฏิบติัการ การตงัค่าเขตเวลา คุกกี พิกเซล 

การจราจร และการรายงานดา้นความปลอดภยั ซึงรวมถึง ขอ้มูลเกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ขององคก์ร (เช่น ผูใ้ชแ้ต่ละราย

เขา้เวบ็ไซตอ์ะไรบา้ง ดาวน์โหลดเอกสารอะไรบา้ง เหตุการณ์ดา้นความปลอดภยั มาตรการป้องกนัโดยเกตเวย ์ฯลฯ) ขอ้มูลกิจกรรมทีเกียวขอ้ง

กบัการเผยแพร่เนือหา การสร้างเป้าหมายหรือการใชเ้อกสารทีไดรั้บการคุม้ครองบนเวบ็ไซต ์ เช่น การเปลียนการอนุญาตและขอ้มูลของเอกสาร

เกียวกบับุคคลทีกระทาํกิจกรรมดงักล่าว และ 

      (ฉ) คุกกี เมือท่านเขา้เวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนั จะมีการใชคุ้กกีเพอืเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคเกียวกบับริการทีท่านใช ้และวิธีการทีท่าน

ใชบ้ริการดงักล่าว  

2.3. ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอนื เช่น ผูต้ิดต่อกรณีฉุกเฉิน บคุคลอา้งอิง ตวัแทน/ผูแ้ทน ผูรั้บผลประโยชน์ ผูข้บัขีรายอนื ผูรั้บประกนัภยั พยาน 

หรือคู่กรณี ซึงรวมถึง ชือ และหมายเลขโทรศพัท/์โทรศพัทมื์อถือของบคุคลดงักล่าว และขอ้มูลอืนใดทีเกียวขอ้งกบับุคคลใดทีท่านไดใ้ห้ไวแ้ก่

เราในทุกรูปแบบ 

                                             ในการให้ข้อมูลของบุคคลทีสามแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอํานาจในการกระทําการดังกล่าว และ

อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี นอกจากนี ท่านยงัมีหน้าทีในการแจง้ใหบุ้คคลเหล่านนัทราบ

ถึงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลฉบบันีและ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านนั หากจาํเป็น และแมว้่าขอ้มูลใดภายใตข้อ้ 2. อาจไม่ใช่

ขอ้มูลส่วนบุคคล แต่ถา้รวมกบัขอ้มูลอืนหรือขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้ง ขอ้มูลดงักล่าวอาจใชร้ะบุตวัตนท่านได ้จึงถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล

ไดเ้ช่นกนั ดงันนั เราจะปฏิบติักบัขอ้มูลนีโดยใชม้าตรฐานเดียวกบัขอ้มูลส่วนบคุคล อยา่งไรก็ตาม เมือเราประมวลผลขอ้มูลทีไม่สามารถระบุ

ตวัตนไดห้รือในรูปแบบขอ้มูลสถิติซึงไม่สามารถระบุตวัท่านไดอี้กต่อไป ในกรณีนี นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนีจะไม่ใชบ้งัคบั 

 

 



 
3. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ เกบ็รักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและฐานทางกฎหมาย 

                                        สยาม ยาชิโยะ รวมทงับริษทัในกลุ่ม และบุคคลทีสามทีอาจกระทาํการแทนเรา อาจเก็บรวบรวม ใช ้เก็บรักษา เปิดเผย 

และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึงขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านตามทีไดอ้ธิบายไป โดยอาศยัฐานตามกฎหมาย เพือวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

3.1. วตัถุประสงคท์ีจาํเป็นตอ้งมีความยินยอมของท่าน 

      (ก) การตลาดและการติดต่อสือสาร เพอืทาํการตลาด การทาํการตลาดซาํ การสือสาร การขาย การเสนอขอ้เสนอพเิศษ การเสนอโปรโมชัน 

การแจง้เตือน การแจง้ข่าวสารและขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ จาก สยาม ยาชิโยะ บริษทัในกลุ่ม ผูจ้าํหน่ายทีไดรั้บอนุญาต และ/หรือ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีทีเราไม่สามารถใชฐ้านทางกฎหมายอืนได ้

      (ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลแบบพิเศษ (Sensitive Data) เพอืการเก็บรวบรวม ใช ้เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึงขอ้มูลส่วน

บุคคลทีละเอียดอ่อนของท่านเพือวตัถุประสงคต์่าง ๆ ทีกฎหมายกาํหนดว่าตอ้งไดรั้บความยินยอม ซึงไดแ้ก่ ศาสนาของท่านในบตัรประจาํตวั

ประชาชน เชือชาติในเอกสารยืนยนัตวัตน และขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลจาํลองลายนิวมือ ขอ้มูลภาพจาํลองใบหนา้ และขอ้มูลจาํลองม่านตา) 

สาํหรับการยืนยนัและพิสูจนต์วัตน 

                                           หากฐานทางกฎหมายคือความยินยอม ท่านมีสิทธิทีจะถอนความยินยอมไดต้ามเงือนไขทีระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลนี ทงันี การถอนความยนิยอมจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีเราไดม้าโดยอาศยัความยินยอมของท่านก่อนทีจะถอนความยินยอม 

3.2. วตัถุประสงคท์ีเราอาจดาํเนินการโดยอาศยัฐานทางกฎหมายอืน ๆ เพือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 เพอืจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพือเขา้ทาํสัญญาและดาํเนินการตามหนา้ทีในสัญญาทีมีกบัท่าน เพอืให้บริการต่าง ๆ ซึงรวมถึงการ

ขายผลิตภณัฑ ์ การใชแ้อปพลิเคชนัและเวบ็ไซต ์ เพือให้บริการและให้ขอ้มูลตามตาํแหน่งทีตงัของท่านในขณะใชง้านแอปพลิเคชัน

ของเรา  เพอืให้ท่านใชแ้ละเขา้ถึงขอ้มูลของสินคา้และผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ ของ สยาม ยาชิโยะ เพอืให้บริการความ

ช่วยเหลือ เพือแจง้ความคบืหนา้เกียวกบัการส่งมอบสินคา้และผลิตภณัฑ ์เพอืให้บริการบาํรุงรักษาหลงัการขาย และเพือระบุและยืนยนั

ตวับุคคลก่อนการปฏิบติัตามการขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 การให้ขอ้มูล เพอืให้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัประสิทธิภาพของบริการ ผลิตภณัฑ ์ เวบ็ไซต ์และแอปพลิเคชนัของเรา ซึงรวมถึงปัญหาต่าง 

ๆ เช่น บกั หรือปัญหาดา้นการเชือมต่อ เพอืแจง้ความคบืหนา้ต่าง ๆ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา เพือตอบขอ้สงสัยของท่านและดาํเนินการ

ตามคาํขอของท่าน หรือเพือตอบกลบัคาํถามและความคดิเห็นของท่าน เพือส่งขอ้มูลดา้นบริหารจดัการให้แก่ท่าน (เช่น การ

เปลียนแปลงไปยงัขอ้กาํหนด เงือนไข และนโยบาย) เพือทาํความเขา้ใจคาํติชมเกียวกบัสินคา้และผลิตภณัฑ ์บริการ ของ สยาม ยาชิโยะ 

และช่วยให้ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัการใชง้านผลิตภณัฑ์และบริการเหล่านนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย เพือติดต่อสือสารกบัท่าน

เพอืให้บริการหรือขอ้มูลเกียวกบั สยาม ยาชิโยะ และผลิตภณัฑ์ของสยาม ยาชิโยะ และเพอืให้ขอ้มูลเกียวกบัสินคา้และผติตภณัฑ ์

บริการ 

 การประกอบธุรกิจ เพอืดาํเนินการตามขอ้กาํหนดดา้นการเก็บรักษาบนัทึกเป็นการภายในเกียวกบัการใชเ้วบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัเพอื

รวบรวมสถิติหรือทาํรายงานเป็นการภายใน เพือวเิคราะห์และจดัการธุรกิจของเรา เพือทาํการวจิยัดา้นการตลาด การตรวจสอบบญัชี 

ระบุแนวโนม้หรือแนวทางการใชง้าน ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญการส่งเสริมการขายและโฆษณาของเรา ประเมินความพึง



 
พอใจของลูกคา้ บงัคบัใชข้อ้กาํหนดและเงือนไขของเรา เพอืทาํการประมวลขอ้มูลการวเิคราะห์ทางสถิติ เพือใชง้านขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านในการวิเคราะห์ภายใน เพือประเมินการวเิคราะห์ภยัคุกคามในเชิงลึก เพือจดัการและบริหารการดาํเนินธุรกิจของเราอยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพือประสานงานกบัฝ่ายจดัการดา้นเทคนิคและการรับประกนัและฝ่ายจดัการดา้นขอ้มูล เพือทาํการ

จดัการความเสียง ดาํเนินการตรวจสอบภายใน และประเมินความเสียง และเพือจดัการธุรกิจภายในเพือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

นโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ 

 การพฒันาผลิตภณัฑ/์บริการ เพือพฒันาการจดัหาบริการและผลิตภณัฑข์องเรา ซึงรวมถึง ช่องทางการสือสารของเรา เพือดาํเนินการ

ให้แน่ใจว่าเนือหาจากช่องทางการสือสารของเราไดรั้บการนาํเสนออย่างมีประสิทธิภาพสาํหรับท่าน เพือพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ ์

บริการใหม ่ ๆ เพือปรับปรุงและปรับประสบการณ์และเนือหาของช่องทางการสือสารตามกิจกรรมของท่านบนช่องทางการสือสาร

ของเราจากขอ้มูลประวติัการใชช่้องทางการสือสารของเรา และเพอืสร้างรายงานดา้นประชากรและการแบ่งกลุ่มลูกคา้เพือปรับปรุงกล

ยทุธ์ทางธุรกิจของเรา 

 การสือสารดา้นการตลาด เพือทาํการตลาด การทาํการตลาดซาํ การสือสาร การขาย การเสนอขอ้เสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชนั การ

แจง้เตือน การแจง้ข่าวสารและขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ จาก สยาม ยาชิโยะ บริษทัในกลุ่ม ผูจ้าํหน่ายทีไดรั้บอนุญาต และ/

หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ เพอืสร้างโฆษณาบนอนิเทอร์เน็ตตามความสนใจ/พฤติกรรมของลูกคา้ เพือสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดและ

โฆษณาสาํหรับแต่ละบคุคล เพือสร้างโฆษณาจากคุกกีและการติดตามพิกเซล เพือบนัทึกภาพนิง ภาพเคลือนไหว ภาพถ่าย และ/หรือ 

เสียง สาํหรับการสร้างเนือหาการประชาสัมพนัธ์ และการตลาด (เช่น โพสตท์างโซเชียลมีเดีย หรือสาํหรับการถ่ายทอดสด) เพือทาํ

การตลาดโดยอิงกลุ่มเป้าหมายผา่นทางอีเมล/หมายเลขโทรศพัท ์เพือกระจายขอ้มูลและข่าวสารเกียวกบังานกิจกรรม และเพอืใชข้อ้มูล

ของท่านในการโฆษณาความคิดเห็นของลูกคา้ 

 การสือสารกบัท่าน เพือทาํความเขา้ใจความตอ้งการและความสนใจของท่าน เพือทาํการสาํรวจ เพือสอบถามความพงึพอใจของท่าน

กบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา เป็นตน้ 

 การทาํงานและการบริหารจดัการช่องทางการสือสารของเรา เพอืบริหารจดัการและดาํเนินการกบัช่องทางการสือสารของเรา ฟังกช์นั

ของช่องทางการสือสาร และบริการทีให้โดยเกียวเนืองกบัแอปพลิเคชนัและเวบ็ไซต ์ เพอืทาํการตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลทีให้ใน

ช่องทางการสือสารของเราใหเ้ป็นมิตรกบัผูใ้ชแ้ละป้องกนัเหตุขดัขอ้งหรือการโจมตีทางไซเบอร์ เพือทาํการตรวจสอบและวเิคราะห์

ทางสถิติเกียวกบัการโจมตีอปุกรณ์และระบบ เพือบริหารจดัการและบาํรุงรักษาฐานขอ้มูลทีเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล เพอืตรวจสอบการ

ใชง้านวสัดุต่าง ๆ ทีมีลิขสิทธิ เพอืทาํการติดตามคุกกีและตรวจสอบพฤติกรรมและประวติัการใชง้านอินเทอร์เน็ตและบนัทึกขอ้มูลต่าง 

ๆ และเพอืให้ช่องทางการสือสารและผลิตภณัฑห์รือบริการทีเสนอให้แก่ท่านทาํงานไดอ้ยา่งปกติ การวดัเรตติง การตรวจสอบการใช้

งานและความปลอดภยั 

 การบริหารจดัการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพอืวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการธุรกิจของเรา รวมถึงการจดัการ

ระบบปฏิบตัิการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการระบบติดต่อสือสาร ระบบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การตรวจสอบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือทาํการวิเคราะห์ทีจาํเป็นเพอืตรวจจบัขอ้มูลทีประสงคร้์ายและทาํ

ความเขา้ใจว่าขอ้มูลเหล่านีจะกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งไรบา้ง เพือปรับใชวิ้ธีการแกไ้ขต่าง ๆ อยา่งต่อเนืองเพอื

รักษาความปลอดภยัของอุปกรณ์และระบบจากการโจมตี เพือให้วิธีการแกไ้ขและรักษาความปลอดภยัทีดีทีสุดและเป็นปัจจุบนั

สาํหรับอปุกรณ์มือถือและระบบไอที และอปัเดตวิธีการการรักษาความปลอดภยัของเรา 



 
 การปฏิบติัตามกฎหมาย เพือประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน (รวมถึงเพือการป้องกนัอาชญากรรมและการทุจริต และ

วตัถุประสงคอ์นื ๆ ทีเกียวขอ้ง) ตามภาระผกูพนัทีกฎหมายกาํหนด สิทธิและหนา้ทีภายใตก้ฎหมายทีใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมายนอก

ประเทศทีท่านอาศยัอยู ่ เพือประเมินการปฏิบตัิตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายและกระบวนการภายใน 

และเพือดาํเนินการตามการสอบสวนทีเจา้หนา้ทีรัฐกาํหนด 

 การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเรา เพือปกป้องสิทธิ ทรัพยสิ์น ความปลอดภยั หรือการดาํเนินการของเราหรือของบริษทัใน

กลุ่ม หรือ ท่าน หรือ บุคคลอืน ๆ เพือให้เราสามารถขอการเยียวยาหรือจาํกดัความเสียหายทีอาจเกิดขนึกบัเรา เพือบงัคบัใชห้รือบงัคบั

ใชส้ัญญาการไดรั้บสิทธิ (license) ในการใชแ้อปพลิเคชนัของผูใ้ชป้ลายทางและขอ้ตกลงอนื ๆ หรือเพอืสอบสวนในกรณีทีสงสัยว่ามี

การละเมิดขอ้ตกลงดงักล่าว เพือก่อตงั ใช ้ หรือยกขึนต่อสู้ซึงสิทธิตามกฎหมายของเราหรือการดาํเนินการตามกฎหมาย และในกรณี

ของการขาย โอน ควบรวม ฟืนฟูกิจการ หรือเหตุการณ์อนืทีคลา้ยกนั เราอาจตอ้งทาํการโอนขอ้มูลของท่านให้แก่บุคคลทีสามโดยถือ

ว่าการกระทาํดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของการทาํธุรกรรม 

 การตรวจจบัการทจุริต เพือพิสูจน์ตวัตนของท่าน และเพอืดาํเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัอนื ๆ และป้องกนัการ

ทุจริต ทงันี รวมไปถึงการตรวจสอบและการทาํบนัทึกภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลดา้นการทุจริต ระบบ และการควบคุม

ทางธุรกิจอืน ๆ 

 ชีวิต เพอืป้องกนัหรือระงบัอนัตรายทีเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบคุคล 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลทีสาม 

4.1. เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านภายในเครือข่ายของ สยาม ยาชิโยะ เพอืวตัถุประสงคที์ไดอ้ธิบายขา้งตน้ เราจะดาํเนินการตาม

ขนัตอนดงักล่าวเพือให้แน่ใจกว่าการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคลจาํกดัเฉพาะพนกังานและตวัแทนของ สยาม ยาชิโยะ เท่านนัโดยอาศยัพืนฐานของ

ความจาํเป็นตอ้งรู้ขอ้มลู (need-to-know basis) 

4.2. นอกจากนีเราอาจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านออกนอกเครือข่ายของ สยาม ยาชิโยะ ให้แก่บุคคลต่อไปนี เพอืวตัถุประสงคท์ีระบุไวใ้น

นโยบายนี 

      (ก) ภายในกลุ่ม อนัไดแ้ก่ บริษทัแม่ บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ เนืองจาก สยาม ยาชิโยะ เป็นส่วนหนึงของกลุ่มบริษทัทีร่วมมือกนัและ

แบ่งปันบริการและระบบลูกคา้ ซึงรวมถึง บริการและระบบทีเกียวกบัเวบ็ไซต ์เราอาจจาํเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน หรืออนุญาตให้

มีการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคลนนัแก่บริษทัอนืภายในกลุ่มเพอืวตัถุประสงคที์ระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนี ซึงจะทาํให้บริษทัอนื ๆ 

ภายในกลุ่มสามารถอาศยัความยินยอมที สยาม ยาชิโยะ ไดรั้บมาจากท่าน 

      (ข) พนัธมิตรทางธุรกิจ เพอืประกอบธุรกิจและบริการทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของเรา (เช่น บริษทัผูผ้ลิตรายยอ่ย บริษทัประกนัภยั สถาบนั

ทางการเงิน ผูใ้ห้บริการทางการเงิน) ซึงรวมถึง พนัธมิตรของเราทีขายผลิตภณัฑห์รือบริการของเราให้แก่ท่าน หรือผูที้เสนอผลิตภณัฑห์รือ

บริการร่วมกบัเรา หรืออาจมีการเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการของพนัธมิตรเหล่านีให้แก่ท่าน 

      (ค) ผูใ้ห้บริการ / ผูจ้ดัหาผลิตภณัฑ/์บริการ / ผูรั้บจา้งช่วง เราอาจใชบ้ริการของบริษทั ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งอืนในการให้บริการแทนเราหรือ

เพอืช่วยเหลือในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่ท่าน เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดัหาผลิตภณัฑ/์

บริการจากภายนอกของเรา  



 
      (ง) ทปีรึกษาจากภายนอก ซึงรวมถึง ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัชี ซึงช่วยเหลือในการดาํเนินธุรกิจของเรา หรือ การใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย 

      (จ) บุคคลทีสามตามทีกฎหมายกาํหนด ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบง่ปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือปฏิบติัตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบ ซึงรวมถึงหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย (เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค) ศาล ผู ้

บงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลทีสามอนื ๆ หากเราเชือวา่มีความจาํเป็นตอ้งปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 

หรือตอ้งปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบคุคลทีสาม หรือความปลอดภยัของบคุคล หรือเพือตรวจจบั ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาการทุจริต ความ

มนัคง หรือความปลอดภยั 

      (ฉ) โรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยกูภ้ยั อาจมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านในกรณีฉุกเฉินเพือปกป้องประโยชนข์องท่าน 

      (ช) ผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือภาระหนา้ที ในกรณีทีมีการฟืนฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าส่วนหนึงหรือทงัหมด การขาย 

การซือ การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการจาํหน่ายส่วนหนึงหรือทงัหมดของธุรกิจของเรา ทรัพยสิ์นหรือหุ้น หรือธุรกรรมทีคลา้ยกนั 

ทงันี บคุคลทีสามในฐานะผูรั้บโอนสิทธิของเราจะปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนีเพอืคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 

      (ซ) แหล่งขอ้มูลอนื ๆ ทีเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เวบ็ไซต ์โฆษณา และ/หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย  

4.3. เท่าทีกฎหมายอนุญาต สยาม ยาชิโยะ จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ทงัสินอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลทีสาม ดงันนั 

โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัของบคุคลทีสามดงักล่าวเพือทาํความเขา้ใจว่าบุคคลเหล่านนัใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่านอยา่งไร 

เมือไดรั้บคาํขอ สยาม ยาชิโยะ จะยืนยนัชือของบุคคลทีสามแต่ละรายทีไดรั้บหรือจะไดรั้บโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปให ้

4.4. เวน้แต่ทีระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี เราจะไม่เปิดเผย ขาย จาํหน่ายจ่ายโอน หรือให้เช่าซึงขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านแก่

บุคคลภายนอก ยกเวน้แต่เราจะไดรั้บอนุญาตจากท่าน หรือเพือทาํธุรกรรมให้กบัท่าน เราไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบับคุคลภายนอก

เพอืทาํการตลาดแบบตรงของบคุคลภายนอกโดยไมไ่ดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านก่อน 

5. คุกก ี

5.1 คุกกี คือไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ทีมีขอ้มูลขนาดเลก็ทีถูกส่งไปยงัเบราวเ์ซอร์ของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตโ์ดยเวบ็เซิร์ฟเวอร์ และจดัเก็บไวใ้น

ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพือเก็บถาวร เก็บรวบรวมขอ้มูลการนาํทางเพือทาํการวิเคราะห์ทางสถิติ และเสนอบริการผูใ้ชต้ามความสนใจหรือ

ตาํแหน่งของผูใ้ช ้

                                       เมือท่านเขา้เยยีมชมช่องทางการสือสารของเรา โดยการยอมรับการเก็บคุกกี เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางอยา่งจากท่าน

โดยการใชคุ้กกีในประวติัการเรียกใชง้าน โดยขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงจาํนวนเพจทีเขา้ชม พฤติกรรมการใชง้าน และเวลาทีใชไ้ปในช่องทางการ

สือสารของเรา เราใชคุ้กกีทีเกบ็ในการทาํให้เวบ็ไซตท์าํหนา้ทีต่าง ๆ ไดแ้ละเพือปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของท่าน 

สาํหรับขอ้มูลส่วนบคุคลทีเราเก็บรวบรวมจากการใชคุ้กกี เราจะประมวลผลขอ้มูลเหล่านีตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี 

5.2 คุกกีใชอ้ยา่งไร คุกกีทเีราเกบ็จากช่องทางการสือสารของเราใชเ้พือวตัถุประสงคต์่อไปนี กล่าวคือ เพือให้เวบ็ไซตท์าํหนา้ทีต่าง ๆ ได ้ และ

เพอืให้ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ ทีเราเสนอให้ท่านทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือปรับปรุงบริการออนไลน์ของท่าน เพือทาํการวดัเรตติง เพอื

ตรวจสอบดูแลความมนัคงปลอดภยั เพือให้โฆษณาทีถูกตอ้งทีสุดและสอดคลอ้งกบัการเขา้ชมครังล่าสุดของท่าน เพอืสร้างรายงานภายใน และ

การโฆษณาในโซเชียลมีเดียและในสืออนื ๆ อยา่งประสบผลสาํเร็จ 



 
ท่านสามารถปิดการตงัค่าคุกกีไดโ้ดยการเขา้ไปทีการตงัค่าของเบราวเ์ซอร์ของท่านและปรับการตงัค่าความเป็นส่วนตวัเพือจาํกดัการเก็บคุกกีใน

อนาคต 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

6.1. สยาม ยาชิโยะ ประกอบธุรกิจทวัโลกและอาจโอนขอ้มลูส่วนบุคคลทีเก็บรวบรวมจากทา่นไปยงับริษทัทีเกียวขอ้ง บริษทัในกลุ่มใน

ต่างประเทศเพือให้บริการตามวตัถุประสงคท์ีระบุขา้งตน้ เราอาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บคุคลภายนอกทีอยู่

ต่างประเทศตามวตัถุประสงคท์ีระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ประเทศทีเราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงและไม่จาํกดั

เฉพาะแค่ สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น อินโดนีเซีย อนิเดีย จีน บราซิล และเมก็ซิโก โดยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือการโอนขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าว  อาจทาํไดเ้มือไดรั้บความยินยอมของท่าน เวน้แต่เราไดก้าํหนดนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่างหาก เพือการส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซึงอยูต่่างประเทศและอยู่ในบริษทัในกลุ่ม เพือการ

ประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกนั หากนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากสาํนกังาน

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (สาํนกังาน สคส.) หรือ จะอาศยัฐานทางกฎหมายอืนได ้ ตามทีกฎหมายทีใชบ้งัคบัอนุญาต ให้สามารถ

กระทาํไดโ้ดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน 

6.2. ประเทศอนื อาจไม่มี “มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเทียบเท่า” ตามทสีาํนกังาน สคส. กาํหนด แมว่้าการเก็บรวบรวม การเก็บ

รักษา การเปิดเผย และการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราจะยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนี ดงันนั หาก

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางทีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไม่เพียงพอเท่ากบัมาตรฐานภายใตก้ฎหมาย

ทีใชบ้งัคบั เราจะดาํเนินการทีจาํเป็นเพอืคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีโอนให้กบับคุคลอนืในตา่งประเทศเพือให้ไดรั้บการคุม้ครองในระดบั

เดียวกบัทเีราคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และให้เป็นไปตามกฎหมายทีใชบ้งัคบัในขณะนนั 

7. ระยะเวลาทีเราเกบ็ข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

                                           สยาม ยาชิโยะ จะเก็บรักษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าทีจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผลเพือให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท์ีระบใุนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี หากมีการดาํเนินการทางกฎหมายหรือทางวินยั อาจตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านไวจ้นกว่าการดาํเนินการนนัจะสินสุด ซึงรวมถึงระยะเวลาทีเป็นไปไดใ้นการยืนอทุธรณ์ดว้ย หลงัจากนนัขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านจะถูก

ลบหรือเกบ็ถาวรตามทีกฎหมายทีใชบ้งัคบัอนุญาต 

8. มาตรการรักษาความมันคงปลอดภัย 

                                        สยาม ยาชิโยะ มีมาตรการการรักษาความมนัคงปลอดภยัทีเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลทงัหมดทีเก็บรวบรวมและไดรั้บ

อยา่งปลอดภยั เราใชม้าตรการความปลอดภยัทางเทคนิค องคก์ร การบริหารจดัการ และทางกายภาพในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านที

อยูใ่นระบบของเราเพือป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้ การเปลียนแปลง การแกไ้ข ความเสียหายโดยไม่ไดต้งัใจ และการลบขอ้มูลส่วน

บุคคลโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือโดยปราศจากอาํนาจ นอกจากนี เรายงัจะตรวจสอบทบทวนมาตรการดงักล่าวเมือจาํเป็น หรือเมือมีการ

เปลียนแปลงทางเทคโนโลยี เพือให้มีการรักษาความมนัคงปลอดภยัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมือ สยาม ยาชิโยะ ไดรั้บขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน เราจะดาํเนินการตามกระบวนการและมาตรการการรักษาความมนัคงปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดเพือพยายามป้องกนัไม่ให้มีการ

เขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 



 
9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

                                      ในบางกรณี เราอาจขอให้ท่านยนืยนัตวัตนของท่านก่อนทีท่านจะใชสิ้ทธิในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล ทงันีเพอื

ความเป็นส่วนตวัและเพือความมนัคงปลอดภยัของท่าน โดยภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายทีใชบ้งัคบั ท่านอาจมีสิทธิตามทีระบุไวด้งันี 

(ก) สิทธิการเขา้ถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยเกียวกบัท่าน ทงันี เพอื

ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนจะให้ขอ้มลูตามทีท่านขอ 

(ข) สิทธิการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านทีเราไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้ เก็บรักษา 

เปิดเผย และโอนไปยงัตา่งประเทศให้ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

(ค) สิทธิการโอนยา้ยขอ้มูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบคุคลทีเรามีเกียวกบัท่านในรูปแบบทีมีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้น

รูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ และเพือส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลอืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบคุคลทีท่านไดใ้หก้บั

เรา และ (ข) กรณีทีเราไดรั้บความยนิยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยหรือเพือปฏิบติัตามสัญญาทีเรามีกบัท่าน 

(ง) สิทธิการคดัคา้นการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล: ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคดัค้าน

การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 

(จ) สิทธิการขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่านในบางกรณี 

(ฉ) สิทธิการถอนความยนิยอม: สําหรับวตัถุประสงคท์ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ท่าน

มีสิทธิทีจะถอนความยินยอมของท่าน 

(ช) สิทธิการลบหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดาํเนินการลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบคุคลของทา่นทีเราเกบ็

รวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถระบุตวับุคคลทีเป็นเจา้ของขอ้มูล เวน้เสียแต่วา่ การเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าวของเรานนัเป็นไป

เพอืการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเพือก่อตงัสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพือการใช ้หรือการยกขึนต่อสู้ซึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(ซ) สิทธิการยนืเรืองร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยืนเรืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานทีมีอาํนาจในกรณีทีท่านเชือว่าการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเรานนัไมช่อบดว้ยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีใชบ้งัคบั 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. ช่องทางและระยะเวลาการดาํเนินการใช้สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธ ิ ช่องทางการของใช้สิทธ ิ ระยะเวลาดาํเนินการ 

การเขา้ถึง หมายเลขติดต่อ +66 37 208 730-4 30 วนั 

การแกไ้ขให้ถูกตอ้ง หมายเลขติดตอ่ +66 37 208 730-4 7 วนั 

การโอนยา้ยขอ้มูล หมายเลขติดต่อ +66 37 208 730-4 30 วนั 

การคดัคา้น หมายเลขติดต่อ +66 37 208 730-4 30 วนั 

การขอให้ระงบัการใช ้ หมายเลขติดต่อ +66 37 208 730-4 30 วนั 

การถอนความยินยอม หมายเลขติดต่อ +66 37 208 730-4 7 วนั 

การลบหรือทาํลายขอ้มูล หมายเลขติดต่อ +66 37 208 730-4 30 วนั 

 

11. รายละเอียดการติดต่อเรา 

                                    หากท่านมีความประสงคที์จะใชสิ้ทธิของท่านตามทีระบุดา้นบน หรือถา้ท่านมีขอ้สงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคาํถาม

เกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี โปรดติดต่อเราที:  

 

คุณ วชิระพล คุ้มภัย 

หมายเลขติดต่อ +66 37 208 730-4 

อีเมล wachirapol_kumpai@yachiyo-ind.co.jp 

ผู้จัดการทัวไป 

 


