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หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน 
(Privacy Notice For Employees) 

บริษัท อีซูซุมอเตอรส์เอเซยี (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัทในเครือกิจการตามเอกสารแนบทา้ยนี ้(รวมเรียกว่า “เรา”) 
ใหค้  ามั่นในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังาน (“ท่าน”) ตามท่ีพระราชบญัญัติการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล    
พ.ศ. 2562 บญัญตัิ 

ตามหนงัสือแจง้นโยบายฉบับนี ้เรามีสถานะเป็น “ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล” (data controller) ตามพระราชบัญญัติการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่มีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามหนา้ท่ีในการแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบถึงวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามฐานทางกฎหมาย (lawful basis) ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล การเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคล ข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ของ
พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เราจึงไดอ้อกหนงัสือแจง้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ส าหรบัพนกังานฉบบันี ้ซึง่จะอธิบายถงึลกัษณะและเหตผุลของการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน 

หนังสือแจ้งนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ประกาศโดยบริษัท อีซูซุมอเตอรส์เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฎ
ตามเอกสารแนบทา้ยนี ้เวน้แต่บริษัทท่ีไดม้ีการแจง้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 ดงักล่าวไว้
เป็นการเฉพาะของตน ใหก้ารแจง้นโยบายตามมาตรา 23 นีเ้ป็นไปตามท่ีบริษัทนัน้ไดป้ระกาศไว ้

เราอาจจะด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงเอกสารฉบบันีต้ามท่ีเห็นสมควรและจะด าเนินการแจง้ใหท้่านทราบถึงการแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว หนงัสือแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบัทนัทีในวนัท่ีประกาศ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราจะเกบ็รวบรวม  

ขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถงึ ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่
รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ เราอาจจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลหลายประเภท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคข์อง
การน าไปใช ้ซึง่รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอ้มลูท่ีใชร้ะบุตวัตน และขอ้มลูเก่ียวกบัตวัของพนกังาน เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการ
สมรส ความสนใจ ความคิดเห็น ขอ้มูลเก่ียวกบัการศกึษา ความสามารถ รวมทัง้คณุสมบตัิอื่นๆ ของพนกังาน ขอ้มูล
เก่ียวกับประสบการณท์ างานและขอ้มูลเก่ียวกับการจา้งงานในอดีต รูปถ่าย  ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึก ขอ้มูล
เก่ียวกบัภาระทางทหาร ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะนิสยั พฤติกรรม ทศันคติ ความถนัด ทักษะ เอกสารท่ีสามารถใชเ้พ่ือ
ระบตุวัตนของพนกังาน หรือเอกสารอื่นๆท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงานของรฐั ขอ้มลูเก่ียวกบัยานพาหนะ ใบอนญุาตขบัข่ี  
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1.2 ขอ้มลูการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email address) ขอ้มลูการติดต่อ
ทางโซเชียลมีเดีย รายละเอียดบคุคลท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน รายละเอียดของบคุคลท่ีอา้งอิง 

1.3 ขอ้มลูทางการเงิน หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินใหพ้นักงาน เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง รายได ้ภาษี กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ บญัชีธนาคาร การกูยื้มเงิน รายการยกเวน้หรือหกัลดหย่อนทางภาษี 

1.4 ขอ้มูลเก่ียวกับการท างาน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ บันทึกเวลาการเข้าออกงาน 
ระยะเวลาในการท างาน การท างานล่วงเวลา การขาดและลางาน ประวตัิการท างาน ต าแหน่งงาน การเขา้ประชุม    
การออกเสียงลงคะแนน การใหค้วามเห็น การลงนาม ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีในการเป็นกรรมการ และ   
ผูถื้อหุน้ของบริษัท ขอ้มลูท่ีจ าเป็นส าหรบัการรายงาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือปฏิบตัิตามค าสั่งของหน่วยงานท่ี
ก ากบัดแูลตามกฎหมาย  

1.5 ขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการบริหารงานทรพัยากรบุคคลและการตรวจสอบของบริษัท เช่น ขอ้มลูเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
สรรหาพนกังาน ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน ์สวสัดิการ การประกนัสงัคม และผลประโยชนท่ี์พนกังานไดร้บัหรือ
มีสิทธิท่ีจะไดร้บัตามขอ้บงัคบัและระเบียบบริหารงานบคุคล ขอ้มลูเก่ียวกบัสมาชิกครอบครวัหรือผูอ้ยู่ในความดแูลของ
พนักงานท่ีมีสิทธิไดร้บัสวสัดิการตามขอ้บังคบัและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท   ขอ้มูลการใชง้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ รวมถงึอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้มลูที่รวบรวมจากการเขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆกบัเรา 

1.6 ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูชีวภาพ ความเช่ือในลทัธิศาสนา 
ปรชัญา เชือ้ชาติ สญัชาติ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ประวตัิอาชากรรม  

1.7 ขอ้มลูอื่นๆ เช่น ขอ้มลูอื่นท่ีจ าเป็นตอ่การตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ขอ้มลูเก่ียวกบัการเกิดอบุตัิเหต ุ
ในเวลางานหรืออันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน ข้อมูลเก่ียวกับกา รร้องเรียน การร้องทุกข์ Whistleblowing                
การสอบสวน การลงโทษทางวินยั ขอ้มลูที่พนกังานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา 
แอปพลิเคชั่น แบบสอบถาม แบบประเมิน เอกสาร หรือบริการตา่งๆของเรา 

2. วัตถุประสงคใ์นเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

2.1 เรามีวตัถปุระสงคท่ี์จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่อยู่ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงันี  ้

(1) เพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่ท่านเป็นคู่สญัญาหรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา
นั้น เช่น การท าสัญญาจ้างงาน รวมถึงข้อตกลงอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง การด าเนินการต่างๆภายใต้สัญญาจ้างงาน             
การมอบหมายงานหรือหนา้ท่ีตา่งๆ การสง่พนกังานไปปฏิบตัิงานในหน่วยงานอื่น (Secondment) การจดัการฝึกอบรม
หรือกิจกรรมตา่งๆ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การพิจารณาต าแหน่งงาน การโยกยา้ยพนกังาน การใหค้่าตอบแทน   
การใหส้วสัดิการต่างๆ การดแูลรกัษาความปลอดภยัของพนักงาน รวมทัง้ การด าเนินการตามขอ้บงัคบัและระเบียบ
การบริหารงานบคุคลของบริษัท 
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(2) เพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมายของเราในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น  กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายควบคมุโรคติดตอ่  

(3) เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆท่ี
ไมใ่ช่เรา เช่น การบริหารงานดา้นทรพัยากรบคุคล การจดัสวสัดิการตา่งๆ การบริหารดา้นการเงินและงบประมาณ การ
จัดสิ่งอ  านวยความสะดวกและสิ่งแวดลอ้มในการท างาน การดูแลพนักงานหลังพน้สภาพการเป็นพนักงาน  การ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองคก์รรวมถึงหน่วยงานของรฐั  การรกัษาความปลอดภัยทางดา้นต่างๆ 
เช่น ทางกายภาพ ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายในองคก์ร การจดัการเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียน การ
ทจุริต หรือ ขอ้พิพาทตา่งๆ   

(4) เพ่ือป้องกนัหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของท่าน เช่น การควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อ การ
ช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การติดตอ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัท่านในกรณีฉกุเฉิน 

(5) เพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้
ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

(6) เม่ือไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดวา่ตอ้งไดร้บัความยินยอม เช่น 

(6.1) ขอ้มูลสุขภาพและขอ้มูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการจัดใหม้ีสวสัดิการเก่ียวกับการรกัษาพยาบาลส าหรับ
พนักงาน และบุคคลในครอบครวั การประเมินความสามารถในการท างานของพนักงาน การบริหารจัดการอื่นๆท่ี
เก่ียวขอ้งและเหมาะสม รวมถงึการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6.2) ขอ้มลูชีวภาพ (biometric data) เช่น ขอ้มลูจ าลองลายนิว้มือ เพ่ือใชใ้นการระบุและยืนยนัตวัตนของ
พนกังาน การป้องกนัอาชญากรรม และการรกัษาประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา หรือของบคุคลอื่น 

(6.3) ความเช่ือในลทัธิศาสนา ปรชัญา เชือ้ชาติ สญัชาติ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพันธุกรรม 
ขอ้มลูชีวภาพ เพ่ือใชใ้นการจดัใหม้ีสิ่งอ  านวยความสะดวก กิจกรรม และสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน 

(6.4) ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีมีความออ่นไหว ท่ีปรากฎอยู่ในเอกสารแสดงตวัตน เช่น บตัรจ าตวัประชาชน หนงัสือ
เดินทาง หรือเอกสารอื่นๆท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงานของรฐั เช่น ความเช่ือในลทัธิศาสนา เชือ้ชาติ สัญชาติ หมู่โลหิต ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารหลกัฐานดงักลา่ว เพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเพ่ือใชยื้นยนัตวัตนแลว้แตก่รณี 

 (6.5) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเปิดเผยใหแ้ก่ลูกคา้ คู่คา้ หรือบุคคลอื่น อนัเน่ืองมาจากสิทธิ และ
หนา้ท่ีในการปฏิบตัิงานตามสญัญาจา้งงาน 

(6.6) ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการเปิดเผยใหแ้ก่ ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง ผูใ้หบ้ริการ หรือตวัแทนต่างๆ 
ส  าหรบัการด าเนินงานใดๆ ของเรา 
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(6.7) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานของท่านใหแ้ก่ผูท่ี้จะเป็นนายจา้งใหม่ของ
ท่าน ในกรณีท่ีท่านระบช่ืุอเราเป็นบคุคลอา้งอิง ในฐานะนายจา้งเก่าหรือปัจจบุนั 

(6.8) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการเปิดเผยให้แก่บริษัทในเครือกิจการรายช่ือปรากฎตาม
เอกสารแนบทา้ย 

2.2 ในกรณีท่ีเรามีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาหรือปฏิบตัิตาม
กฎหมาย หากท่านไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้แก่เรา เราอาจจะไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญา หรือด าเนินการตามค าขอ
เพ่ือเขา้ท าสญัญา หรือเราอาจมีความรบัผิดตามกฎหมาย หรืออาจมีผลกระทบอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมเท่านัน้ ในกรณีท่ีเรามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือวตัถปุระสงคอ์ื่น เราจะด าเนินการแจง้ใหท้่านทราบโดยเรว็ 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นถูกเกบ็รวบรวมอย่างไร 

บริษัทท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านระบบการรบัสมคัรงานและกระบวนการจา้งงาน และ
บริษัทอาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ผ่านผูใ้หบ้ริการดา้นการจา้งงาน และเราอาจจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากอดีตนายจา้งของท่าน หรือหน่วยงานของรฐั  ซึ่งเราไดแ้จง้ใหท้่านทราบถึงการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านตามหนงัสือแจง้นโยบายฉบบันีแ้ลว้  

นอกจากนี ้เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผ่านกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจา้งงานต่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ี
ท่านท างานใหก้บัเรา 

เราท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการใชง้านเว็บไซตข์องท่านโดยอาศยั cookies (โปรดด ูCookies Policy ของแต่
ละบริษัทท่ีท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซด)์ 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น  

เพ่ือความจ าเป็นและเพ่ือบรรลวุตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามหนงัสือ
ฉบบันี ้เราอาจท าการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหแ้ก่บคุคลและนิติบคุคลตา่งๆ อาทิเช่น  

(1) บริษัทตา่งๆในเครือกิจการ ดงัรายช่ือปรากฎตามเอกสารแนบ  

(2) ผูใ้หบ้ริการ ผูร้บัจา้ง ตวัแทน และคูส่ญัญาของเราท่ีเก่ียวขอ้ง   

(3) หน่วยงานราชการ และหน่วยงานประเภทอื่นๆตามกฎหมาย  
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6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เราอาจจะท าการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษัทในเครือกิจการของเราซึ่งตัง้อยู่ใน
ตา่งประเทศ รายช่ือปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย  

เพ่ือคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านท่ีสง่ไปยงัตา่งประเทศ เราไดจ้ดัท านโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพ่ือ
การสง่หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศ
และอยู่ในเครือกิจการ  

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ท่ีป้องกนัมิใหข้อ้มลูส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรวบรวมสญู
หายโดยอบุตัิเหต ุหรือถกูเขา้ถงึ เปิดเผย หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอ านาจ 

เราจะจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทัง้การเขา้ถึงโดยพนกังาน ตวัแทน ผูร้บัจา้ง หรือบุคคลท่ีสาม เราจะ
อนญุาตเฉพาะบคุคลท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีของตน ในกรณีท่ีบุคคลท่ีสาม
ท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะก ากับให้จะบุคคลท่ีสามประมวลผลตามค าสั่งของเราอย่าง
เหมาะสม 

8. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
พนกังานเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือฉบบันี ้โดยระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอาจขึน้อยู่กบั ความจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่ท่าน ความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือ อายุความตามกฎหมายเพ่ือก่อตัง้ ปฏิบตัิ 
หรือใชส้ิทธิตามกฎหมายตา่งๆ เป็นตน้ 

เม่ือพน้ระยะเวลาจดัเก็บ หรือเราไมส่ิทธิหรือฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่านแลว้ เราจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

9.1 ตามเง่ือนไขท่ีพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนด ท่านมีสิทธิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ขอถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บัเรา เพ่ือประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

(2) ขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บคุคล หรือขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 
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(3) ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกสต์ามท่ีพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ก าหนดไปยงับคุคลอื่น 

(4) คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน 

(5) ขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถ
ระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

(6) ขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้

(7) รอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลด าเนินการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(8) รอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีท่ีเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทัง้
ลูกจา้งหรือผูร้ ับจา้งของเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

9.2  ท่านสามารถใชส้ิทธิดงักล่าวตามกฎหมาย โดยใชแ้บบค าขอใชส้ิทธิ หรือแบบค าขอถอนความยินยอม ท่ีปรากฏ
อยู่บนเว็บไซตข์องเรา และส่งมาท่ีเราตามช่องทางท่ีปรากฎในขอ้ 10. หรือท่านอาจติดต่อเราโดยตรงไดผ้่านช่องทาง
ดงักลา่ว ซึง่ท่านจะเริ่มใชส้ิทธิไดเ้ม่ือกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมีผลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

10. การตดิต่อเรา 

ในกรณีท่ีท่านมีค  าถามเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อ             
เรา ผ่านช่องทางดงันี ้

10.1  กรณีติดตอ่บริษัท อีซูซุมอเตอรส์เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 

90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร ์เอ ชั้น 40 ห้องเลขท่ี เอ 4001-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-1683390-2 อีเมล : GDPR_DPO@imat.isuzu.co.th 

10.2 กรณีติดตอ่บริษัทในเครือกิจการ 

สถานท่ีติดตอ่ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ย หนงัสือแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้                                               

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

เวลา 8.00 น. 
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บริษทัและผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล สถานท่ีและวิธีติดต่อผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล

บรษิทั อซีซุูมอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 38 ก. หมูท่ี ่9 ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงใต ้อ.พระประแดง จ.สมทุรปรำกำร โทร 02-394-2541 -50

บรษิทั อซีซุู โกลบอล ซวี ีเอน็จเินยีริง่ เซน็เตอร ์จ ำกดั 90 อำคำรซดีบัเบิ้ลย ูทำวเวอร ์เอ ชัน้ 37, 40 ถนนรชัดำภเิษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร โทร 02-168-3340

บรษิทั อซีซุูมอเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โอเปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 1010 อำคำรชนิวตัรทำวเวอร ์3 ชัน้ 24-25 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร โทร 02-966-2626

บรษิทั อซีซุูเทคนคิลัเซน็เตอรเ์อเซยี จ ำกดั 38 ก. หมู ่9 ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงใต ้อ.พระประแดง จ.สมทุรปรำกำร โทร 02-394-2541

บรษิทั อซีซุูเอน็ยิน่ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 131,133 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทวิ เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร โทร 02-326-1190

บรษิทั อซีซุู เอ แอนด ์เอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 555/51 อำคำรบุษยมำส หมูท่ี ่10 ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงใต ้อ.พระประแดง จ.สมทุรปรำกำร โทร 02-380-5086

บรษิทั ไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนลไดเมคกิง้ จ ำกดั 331 หมูท่ี ่4 นคิมอุตสำหกรรมบำงป ูซ. 6 บ ีถนนสุขมุวทิ ต.แพรกษำ อ.เมอืงสมทุรปรำกำร จ.สมทุรปรำกำร โทร 02-709-6500

บรษิทั ไอเจทที ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 700/14 หมูท่ี ่6 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ีโทร 038-213-027-9

บรษิทั ไลเน็กซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 38 ก. หมูท่ี ่9 ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงใต ้อ.พระประแดง จ.สมทุรปรำกำร โทร 02-183-2994

บรษิทั อซีซุู โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 300/154 หมูท่ี ่1 ต.ตำสทิธิ ์อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร 033-012-541

บรษิทั อซีซุู บอดี ้คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 214/1 หมูท่ี ่7 นคิมอุตสำหกรรมเกตเวยซ์ติี ้ต.หวัส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ โทร 038-086-195-98

บรษิทั อซีซุู เทคโน (ประเทศไทย) จ ำกดั 133 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทวิ เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร โทร 02-170-7371

บรษิทั ไอท ีฟอรจ์ิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั เขตประกอบกำรสยำมอสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลพำรค์ 60/7 หมูท่ี ่3 ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โทร 038-891380-90

บรษิทั ตรเีพชรอซีซุูเซลส ์จ ำกดั 1088 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร โทร 02-966-2111

บรษิทั โชวำ เดนโกะ แมททเีรยีลส ์ออโตโมทฟี โปรดกัส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เขตประกอบกำรสยำมอสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลพำรค์ 60/11 หมู ่3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร 038-015-020

บรษิทั โชนนั ยนูเิทค (ประเทศไทย) จ ำกดั 242 หมู ่7 นคิมอุตสำหกรรมเกตเวยซ์ติี ้ต.หวัส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ โทร 038-575-725

บรษิทั โคเกอ ิอนิเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั
591 อำคำรสมชัชำวำณิช 2 (อำคำรยบูซี2ี) ชัน้ที ่18 หอ้งเลขที ่1801 ซอยสุขมุวทิ 33 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
โทร 02-258-2990

บริษทัและผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล สถานท่ีและวิธีติดต่อผู้ควบคมุข้อมุลูส่วนบคุคล และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล

ISUZU MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED
9th Floor, Prestige Centre Court – Office Block, Vijaya Forum Mall, No. 183, N.S.K Salai, Vadapalani, Chennai – 600 026, Tamil Nadu, India 
Tel.  +91 44 6611 1700

ISUZU ENGINEERING BUSINESS CENTRE INDIA PRIVATE LIMITED
8th Floor, Prestige Centre Court – Office Block, Vijaya Forum Mall, No. 183, N.S.K Salai, Vadapalani, Chennai – 600 026, Tamil Nadu, India 
Tel. +91 44 6611 1500

P.T. ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA JL Danau Sunter Utara Block 03 kav30 Sunter II Jakarta 14350, Indonesia Tel. +62-21-650-1000

P.T. TJFORGE INDONESIA Kawasan Industri KIIC Jl. Maligi V Lot N-10, Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia Tel. +62-21-8911-4352

P. T. ASIAN ISUZU CASTING CENTER Karawang International Industrial City (KIIC) Lot N6-9 Jl.Toll Jakarta-Cikampek Km.47 Karawang 41361, Indonesia Tel. +62 (0) 21-890-4590

P.T. JIDOSHA BUHIN INDONESIA Kawasan Industri KIIC Jl. Maligi V Lot C -7D, Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia Tel. +62-21-890-4216／17

IJT TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. Kawasan Industri KIIC, Jl. Maligi V Lot N - 10 Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia Tel. +62 21 8911 4352

PT. LNX ILC INDONESIA
Jl.Surya Utama Kaviling C-1, Gd. Manor Lt. 6-C Kawasan Suryacipta Desa Kutamekar Kec. Ciampel,Kab, Karawang, Jawa Barat - Indonesia 41363. 
Tel. +62- 21-3042-4017

P.T. MESIN ISUZU INDONESIA  JL. Kaliabang No.1. Pondok Ungu, Kelurahan Medan Satria, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, West Java, Jakarta, 14350 Indonesia Tel. +62-21-887-9994

ISUZU PHILIPPINES CORPORATION 114 Technology Avenue, Phase II, Laguna Technopark, Binan, Laguna 4024, Philippines Tel. +63-2-757-6070

ISUZU AUTOPARTS MANUFACTURING CORPORATION 114 North Main Avenue, Phase III, Special Economic Zone, Laguna Technopark, Binan, Laguna 4024, Philippines Tel. +63-49-541-1458

ISUZU GLOBAL SERVICE CORPORATION Unit D Interworld Warehouse, Brgy. Niog 3, Bacoor City, Cavite, 4102 Philippines Tel. +63 (0)2 519 4451

ISUZU VIETNAM CO., LTD. 695 Quang Trung St. Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel. +84-28-3895 9203

ISUZU MALAYSIA SENDIRIAN BERHAD
501D, Level 5, Tower D, Uptown 5, No. 5, Jalan SS21/39, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 
Tel. +60-3-7723-9777

ISUZU HICOM MALAYSIA SDN. BHD Kawasan Perindustrian, Peramu Jaya, P.O.BOX 6, 26607 Pekan, Pahang Darul Makmur, Malaysia Tel. +60-9-424-3800

ISUZU MOTORS ASIA. LTD. 3 Temasek Avenue #22-03 Centenial Tower Singapore 039190 Tel. +65-6339 9301

ISUZU MOTORS ASIA LIMITED (MYANMAR REPRESENTATIVE OFFICE) No.28, 67/C Ward, Yadana Street, Dagon Seikkan Township, Yangon, Myanmar Tel. +95-1-359 3820 / 3821/ 3822

REPRESENTATIVE OFFICE OF ISUZU MOTORS ASIA LIMITED
House No. 713, Veng Sreng Street, Phum Tropang Thloeung,  Sangkat Chom Chao, Khan Por Senchey, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. +855-(0)23-964-131

ISUZU TRUCK SERVICE FACTORY LAO Savan-Seno SEZ Zone B1, Savannakhet Province, Lao People's Democratic Republic Tel. +856-(0)41-431 061, 062

ISUZU MOTORS LTD. Yokohama Gate Tower 2-5, Takashima 1-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-8720 Japan Tel. +81-45-299-9111

ISUZU SYSTEM SERVICE LTD. Yokohama Gate Tower 9th floor, 1-2-5 Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-0011 Japan Tel. +81-45-556-0001

บริษทัในประเทศไทย

บริษทัในเครือกิจการและผู้ควบคมุข้อมลู

บริษทัในต่างประเทศ

เอกสารแนบท้าย


