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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Privacy Policy) 

 

หลกัการและเหตุผล  
      บริษัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั ไดจ้ดัท ำนโยบำยฉบบัน้ีข้ึน เน่ืองดว้ยควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมทั้งระบบกำรส่ือสำรไดพ้ฒันำไปอยำ่งรวดเร็ว ท ำใหก้ำรเขำ้ถึงกำรเก็บ รวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล สำมำรถท ำไดโ้ดยง่ำย และสะดวกรวดเร็ว อนัอำจน ำมำซ่ึงควำมเสียหำยต่อเจำ้ของขอ้มูล (Data Subject) 

     บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในควำมเป็น
ส่วนตวั ท่ีจะตอ้งไดรั้บควำมคุม้ครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย รวมถึงหลกัจรรยำบรรณสำกลของยนัม่ำร์ ซ่ึงทุกคนมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย และหลกัปฏิบติัวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจึงไดป้ระกำศนโยบำยฉบบั
น้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมแนวทำงควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 

ขอบเขตการใช้  
  นโยบำยฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังำนทุกคนของ บริษทั ยนัม่ำร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั รวมถึงคู่คำ้ ผู ้
ใหบ้ริกำร ผูแ้ทนจ ำหน่ำย และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั ไม่วำ่จะเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล  
  นอกจำกน้ียงัใชบ้งัคบักบัทุกประเภทของกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
เช่น ช่องทำงกำรจดัเก็บขอ้มูล  ประเภทและรูปแบบของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ วตัถุประสงคข์องบริษทัในกำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้
กำรแบ่งปันขอ้มูลดงักล่ำวใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ตลอดจนวธีิกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งของพนกังำนและของลูกคำ้  
 

ค านิยาม  
 “บริษัท”    หมำยถึง  บริษทั ยนัม่ำร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงท ำใหส้ำมำรถระบุถึงตวับุคคลนั้นได ้เช่น ช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่      
                                                              วนัเดือนปีเกิด เพศ ประวติักำรศึกษำ หมำยเลขโทรศพัท ์เลขประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยูอี่เมล  

หมำยเลขใบขบัข่ี หมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ เลขท่ีรหสัและใหห้มำยควำมรวมถึงขอ้มูล
อ่ืนใดเก่ียวกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงสำมำรถท ำใหร้ะบุตวัตนบุคคลนั้นไดไ้ม่วำ่ทำงตรง
หรือทำงออ้ม  

 “เจ้าของข้อมูล”   หมำยถึง บุคคลซ่ึงเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้วำ่ พนกังำนของบริษทั ลูกคำ้  
 “บุคคล”    หมำยถึง บุคคลธรรมดำ  

“การประมวลผลข้อมูล”  หมำยถึง กระบวนกำรในกำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลมำใชต้ำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด ทั้งกำร
เก็บ รวบรวม ใช ้ และเปิดเผย รวมถึงกำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลต่ำงๆ มำประกอบกนัเพ่ือใช้
ตำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด ตลอดจนกำรแกไ้ข ปรับปรุง และกำรลบขอ้มูลดว้ย 

“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมำยถึง บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินเก่ียวกบักำรก ำหนด
วตัถุประสงค ์ และช่องทำงกำรประมวลผลขอ้มูลและมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจในเร่ืองท่ี
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เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคล 
“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมำยถึง บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีท ำกำรประมวลผลขอ้มูลตำมค ำสัง่ของผูค้วบคุม

ขอ้มูล 

 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทั เก็บรวบรวมใช ้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

ส าหรับลูกค้า (For Customer) 

1. เพื่อใชใ้นกำรยนืยนัตวัตน วเิครำะห์สินเช่ือตำมค ำขอของลูกคำ้ผูข้อสินเช่ือท่ีแสดงควำมจ ำนงในกำรขอสินเช่ือผำ่น

ตวัแทนจ ำหน่ำย  

2. เพ่ือใชใ้นกำรจดัท ำสญัญำเช่ำซ้ือ และปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำซ้ือ เช่นกำรส่งเอกสำรสญัญำเช่ำซ้ือ ส่งเอกสำร

กำรช ำระเงิน และเอกสำรอ่ืนๆ หรือ เพื่อกำรติดต่อใหค้  ำแนะน ำและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรช ำระคำ่เช่ำซ้ือ 

3. เพื่อใหบ้ริกำรต่ำงๆ ในระหวำ่งท่ีอำยสุญัญำเช่ำซ้ือยงัคงด ำเนินอยู ่เช่น กำรบริกำรจดทะเบียน ต่อภำษี หรือ ท ำประกนัภยั 

ส าหรับพนกังาน (For Employee) 
1. เพื่อจดัท ำทะเบียนพนกังำน ในระบบบริหำรจดักำรขอ้มูลพนกังำน เพ่ือกำรจ่ำยค่ำจำ้ง ค่ำแรง และกำรน ำส่งเงินสมทบ

ประกนัสงัคม และภำษีเงินได ้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2. เพื่อกำรบริหำรจดักำรงำนดำ้นทรัพยำกรบุคคลของบริษทั เช่น กำรดูแลสุขภำพพนกังำน กำรมอบหมำยงำน กำร

ประเมินผลงำน กำรโยกยำ้ย กำรเล่ือนขั้น หรือ ปรับเงินเดือน เป็นตน้ 

  หำกบริษทัจะท ำกำรประมวลผลขอ้มูลนอกเหนือไปจำกวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดขำ้งตน้ บริษทั จะแจง้ใหเ้จำ้ของ
ขอ้มูลทรำบล่วงหนำ้ ส ำหรับวตัถุประสงคท่ี์เพ่ิมข้ึน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดใหท้ ำใด ้และตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำก
เจำ้ของขอ้มูลใหน้ ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปประมวลผลนอกเหนือจำกวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ได ้อยำ่งไรก็ตำม เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถเพิก
ถอนควำมยนิยอมไดต้ลอดเวลำหำกกำรเพิกถอนนั้นไม่มีผลกระทบต่อควำมจ ำเป็นทำงกฎหมำยท่ีบริษทัมีหนำ้ท่ีปฏิบติั หรือ กำร
ปฏิบติัตำมสญัญำ หรือ ผลประโยชน์อนัชอบธรรมอ่ืนๆ ท่ีบริษทัพึงตอ้งรักษำไว ้เพ่ือด ำเนินกำรหรือใหบ้ริกำรต่อเจำ้ของขอ้มูล แต่
หำกวำ่บริษทัไม่สำมำรถรวบรวม ใช ้ หรือจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวได ้ อำจมีผลใหบ้ริษทัไม่สำมำรถด ำเนินกำรดำ้นต่ำงๆ 
เพ่ือใหก้ำรบริกำรท่ีจ ำเป็นต่อเจำ้ของขอ้มูลไดต้่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
  กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ระท ำไดภ้ำยใตว้ตัถุประสงค ์ และเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมกรอบ
วตัถุประสงค ์  หรือเพ่ือประโยชน์ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม  โดยตอ้งแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูล
ทรำบก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ถึงรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี   

1) วตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวม  

2) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท ำกำรเก็บรวบรวม  



 
 

 
 

 
 
 
 

YANMAR CAPITAL (THAILAND) CO., LTD. No.1858/113, 115, 116 INTERLINK TOWER 26
th
 Floor, Debaratna Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260 

  
Tel.02-751-4750-2  Fax. 02-751-4755-6 

บริษัท  ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั เลขที่ 1858/113, 115, 116 อาคารอินเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์ชัน้ 26 ถนนเทพรตัน  แขวงบางนาใต ้เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร. 02-751-4750-2  โทรสาร. 02-751-4755-6 

  

3) กรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือสญัญำ หรือเพ่ือเขำ้ท ำ

สญัญำ โดยตอ้งแจง้ถึงผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ำกกำรใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใหเ้จำ้ของขอ้มูลทรำบดว้ย 

4) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงำนซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอำจถูกเปิดเผย  

5) สิทธิของเจำ้ของขอ้มูล  

 

การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

  กำรใชห้รือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคห์รือกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ท่ีมีควำม

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม และตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลท่ีใหไ้วก่้อน หรือในขณะนั้น 

เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งขอควำมยนิยอม  

1) เพื่อประโยชนเ์ก่ียวกบักำรวำงแผนหรือกำรสถิติหรือส ำมะโนต่ำงๆของหน่วยงำนของรัฐ 

2) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำยหรือสุขภำพของบุคคล 

3) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

4) เพ่ือประโยชน์แก่กำรสืบสวนสอบสวนของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย หรือในกำรพิจำรณำ

พิพำกษำคดีของศำล  

5) เพื่อปฏิบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมค ำสัง่ศำล  

6) เพื่อกำรอนัจ ำเป็น เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั  

 

คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล  

  คุณภำพของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมนั้นตอ้งถูกตอ้ง ทนัสมยั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

เวน้แต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ดงันั้นบริษทั จึงตอ้งมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ทนัสมยั และสมบูรณ์

ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองอยูเ่สมอ 
 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Measurement) 

  เพ่ือประโยชนใ์นกำรรักษำควำมลบัและควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัไดมี้มำตรกำร ดงัน้ี  

1) ก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึง กำรใช ้กำรเปิดเผย กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงกำรแสดงหรือ

ยนืยนัตวับุคคล ผูเ้ขำ้ถึงหรือผูใ้ชข้อ้มูลส่วนบุคคล ตำมแนวนโยบำยสำรสนเทศของบริษทัอยำ่ง

เคร่งครัด  

2) ในกำรส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ รวมถึงกำรน ำเสนอขอ้มูลส่วนบุคคลไปเก็บ

บนฐำนขอ้มูลระบบอ่ืนใด ซ่ึงผูใ้หบ้ริกำรรับโอนขอ้มูลหรือบริกำรเก็บรักษำอยูต่่ำงประเทศ ประเทศ

ปลำยทำงท่ีเก็บรักษำขอ้มูลตอ้งมีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ำหรือดีกวำ่มำตรกำร

นโยบำยฉบบัน้ี 
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3) ในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลบริษทั จนเป็นเหตใุหมี้กำรละเมิด

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลส่วนบุคคลร่ัวไหลสู่สำธำรณะ บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้เจำ้ของขอ้มูลให้

ทรำบโดยเร็ว รวมทั้งแจง้แผนกำรเยยีวยำ ควำมเสียหำยจำกกำรละเมิด หรือกำรร่ัวไหลของขอ้มูลส่วน

บุคคลสู่สำธำรณะ ในกรณีท่ีเกิดจำกควำมบกพร่องของบริษทั  

4) บริษทัมีกำรด ำเนินกำรสอบทำน และประเมินประสิทธิภำพของระบบรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และภำยนอก  
 

ความรับผดิชอบต่อบุคคล  

  บริษทัก ำหนดใหพ้นกังำนหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งใหค้วำมส ำคญัและรับผิดชอบใน

กำรจดัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอยำ่งเคร่งครัด 

โดยมีแผนกก ำกบัดูแลกิจกำร (Compliance) ซ่ึงมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลภำพรวมตำมนโยบำยใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล 

บริษทั ก ำหนดบุคคลหรือหน่วยงำนเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็น “เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” (Data Protection 

Office/DPO)โดยมีหนำ้ท่ี ใหค้  ำแนะน ำ ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ และสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยอิสระ เพื่อใหก้ำร

ประมวลผลขอ้มูลเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกบัภำครัฐ ในดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล และมำตรกำรกำรรำยงำนหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล และแจง้เจำ้ของขอ้มูลเม่ือเกิดเหตขุอ้มูลร่ัวไหล ภำยในระยะเวลำท่ี

กฎหมำยก ำหนด 
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Right of Data Subject) 
  เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มูล ขอใหร้ะงบักำรใชช้ัว่ครำว 

ขอใหโ้อนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ตลอดจนสิทธิในกำรขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์อยูเ่สมอ ทั้งน้ีเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เวน้แต่เป็นกำรขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัของกฎหมำย  โดย

เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัไดท่ี้  
 

  ช่ือ     : บริษัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั 

  สถำนท่ี  : เลขที ่1858/113, 115,116  อาคารอนิเตอร์ลิง้ค์ ทาวเวอร์ บางนา ช้ัน 26  

       ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 

  ช่องทำงติดต่อ : เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail : dpo-yct@yanmar.com  

   ศูนย์บริการลูกค้าสัมพนัธ์ยนัม่าร์ โทร 1638  หรือ 0 2744 2500 
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บทก าหนดโทษ  

  ผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตำมหนำ้ท่ีของตน หำกละเลย หรือละเวน้ไม่สัง่กำร 

หรือไม่ด ำเนินกำร หรือสัง่กำร หรือด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงในหนำ้ท่ีของตน เป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบัน้ีหรือแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุใหเ้กิดควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรือ ควำมเสียหำยเกิดข้ึน ผูน้ั้นตอ้งรับโทษทำงวนิยั

ตำมระเบียบของบริษทั และอำจตอ้งไดรั้บโทษตำมกฎหมำยในควำมผิดท่ีเกิดข้ึน  ทั้งน้ีหำกควำมผิดดงักล่ำวก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย

แก่บริษทั และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด บริษทัอำจพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเพ่ิมเติมต่อไป 

 

การทบทวนนโยบาย  
  บริษทัจะด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยฉบบัน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ รวมถึงแกไ้ขนโยบำย

กรณีท่ีกฎหมำยมีกำรเปล่ียนแปลง โดยจะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูลทรำบผำ่นทำงช่องทำงท่ีเหมำะสมเช่น ใน เวบ็ไซตข์องบริษทั  
 

   

 

 

นโยบำยน้ีไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติัและประกำศ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2563 
 
 
 

              บริษทั ยนัม่ำร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั  


