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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
(Data Privacy Policy)
หลักการและเหตุผล
บริษัท ยันม่ าร์ แคบปิ ตอล (ไทยแลนด์) จากัด ได้จดั ทำนโยบำยฉบับนี้ข้ นึ เนื่องด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมทั้งระบบกำรสื่ อสำรได้พฒั นำไปอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้กำรเข้ำถึงกำรเก็บ รวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล สำมำรถทำได้โดยง่ำย และสะดวกรวดเร็ ว อันอำจนำมำซึ่งควำมเสี ยหำยต่อเจ้ำของข้อมูล (Data Subject)
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็ นสิ ทธิข้นั พื้นฐำนในควำมเป็ น
ส่วนตัว ที่จะต้องได้รับควำมคุม้ ครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รวมถึงหลักจรรยำบรรณสำกลของยันม่ำร์ ซึ่งทุกคนมี
สิ ทธิที่จะได้รับควำมคุม้ ครองตำมกฎหมำย และหลักปฏิบตั ิวำ่ ด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั จึงได้ประกำศนโยบำยฉบับ
นี้ เพื่อให้สอดคล้องตำมแนวทำงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ขอบเขตการใช้
นโยบำยฉบับนี้ใช้บงั คับกับพนักงำนทุกคนของ บริ ษทั ยันม่ำร์ แคบปิ ตอล (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงคูค่ ำ้ ผู ้
ให้บริ กำร ผูแ้ ทนจำหน่ำย และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคล
นอกจำกนี้ยงั ใช้บงั คับกับทุกประเภทของกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น ช่องทำงกำรจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรู ปแบบของข้อมูลที่จดั เก็บ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
กำรแบ่งปั นข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บุคคลอื่น ตลอดจนวิธีกำรปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของพนักงำนและของลูกค้ำ

คานิยาม
“บริษัท”
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”

“เจ้ าของข้ อมูล”
“บุคคล”
“การประมวลผลข้ อมูล”

หมำยถึง บริ ษทั ยันม่ำร์ แคบปิ ตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สำมำรถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่
วันเดือนปี เกิด เพศ ประวัติกำรศึกษำ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชำชน ที่อยูอ่ ีเมล
หมำยเลขใบขับขี่ หมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ เลขที่รหัสและให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูล
อื่นใดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสำมำรถทำให้ระบุตวั ตนบุคคลนั้นได้ไม่วำ่ ทำงตรง
หรื อทำงอ้อม
หมำยถึง บุคคลซึ่งเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้นว่ำ พนักงำนของบริ ษทั ลูกค้ำ
หมำยถึง บุคคลธรรมดำ
หมำยถึง กระบวนกำรในกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลมำใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งกำร
เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย รวมถึงกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลต่ำงๆ มำประกอบกันเพื่อใช้
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนกำรแก้ไข ปรับปรุ ง และกำรลบข้อมูลด้วย
th
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“ผู้ควบคุมข้ อมูล”

“ผู้ประมวลผลข้ อมูล”

หมำยถึง
บุคคล
หรื อนิติบุคคลที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินเกี่ยวกับกำรกำหนด
วัตถุประสงค์ และช่องทำงกำรประมวลผลข้อมูลและมีอำนำจในกำรตัดสิ นใจในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล
หมำยถึง บุคคล หรื อนิติบุคคลที่มีหน้ำที่ทำกำรประมวลผลข้อมูลตำมคำสัง่ ของผูค้ วบคุม
ข้อมูล

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เก็บรวบรวมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
สาหรับลูกค้ า (For Customer)
1. เพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตน

วิเครำะห์สินเชื่อตำมคำขอของลูกค้ำผูข้ อสิ นเชื่อที่แสดงควำมจำนงในกำรขอสิ นเชื่อผ่ำน

ตัวแทนจำหน่ำย
2. เพื่อใช้ในกำรจัดทำสัญญำเช่ำซื้อ และปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำซื้อ เช่นกำรส่งเอกสำรสัญญำเช่ำซื้อ ส่งเอกสำร
กำรชำระเงิน และเอกสำรอื่นๆ หรื อ เพื่อกำรติดต่อให้คำแนะนำและบริ กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรชำระค่ำเช่ำซื้อ
3. เพื่อให้บริ กำรต่ำงๆ ในระหว่ำงที่อำยุสญ
ั ญำเช่ำซื้อยังคงดำเนินอยู่ เช่น กำรบริ กำรจดทะเบียน ต่อภำษี หรื อ ทำประกันภัย
สาหรับพนักงาน (For Employee)
1. เพื่อจัดทำทะเบียนพนักงำน ในระบบบริ หำรจัดกำรข้อมูลพนักงำน เพื่อกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำแรง และกำรนำส่งเงินสมทบ
ประกันสังคม และภำษีเงินได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของบริ ษทั เช่น กำรดูแลสุขภำพพนักงำน กำรมอบหมำยงำน กำร
ประเมินผลงำน กำรโยกย้ำย กำรเลื่อนขั้น หรื อ ปรับเงินเดือน เป็ นต้น
หำกบริ ษทั จะทำกำรประมวลผลข้อมูลนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้ำงต้น บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้ำของ
ข้อมูลทรำบล่วงหน้ำ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ทำใด้ และต้องได้รับควำมยินยอมจำก
เจ้ำของข้อมูลให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ขำ้ งต้นได้ อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำของข้อมูลสำมำรถเพิก
ถอนควำมยินยอมได้ตลอดเวลำหำกกำรเพิกถอนนั้นไม่มีผลกระทบต่อควำมจำเป็ นทำงกฎหมำยที่บริ ษทั มีหน้ำที่ปฏิบตั ิ หรื อ กำร
ปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรื อ ผลประโยชน์อนั ชอบธรรมอื่นๆ ที่บริ ษทั พึงต้องรักษำไว้ เพื่อดำเนินกำรหรื อให้บริ กำรต่อเจ้ำของข้อมูล แต่
หำกว่ำบริ ษทั ไม่สำมำรถรวบรวม ใช้ หรื อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ อำจมีผลให้บริ ษทั ไม่สำมำรถดำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ
เพื่อให้กำรบริ กำรที่จำเป็ นต่อเจ้ำของข้อมูลได้ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้ภำยใต้วตั ถุประสงค์
และเพียงเท่ำที่จำเป็ นตำมกรอบ
วัตถุประสงค์ หรื อเพื่อประโยชน์ที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม โดยต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล
ทรำบก่อน หรื อในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ถึงรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวม
2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำกำรเก็บรวบรวม
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3) กรณี ที่เจ้ำของข้อมูลต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อสัญญำ หรื อเพื่อเข้ำทำ
สัญญำ โดยต้องแจ้งถึงผลกระทบที่เป็ นไปได้จำกกำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้เจ้ำของข้อมูลทรำบด้วย
4) ประเภทของบุคคลหรื อหน่วยงำนซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอำจถูกเปิ ดเผย
5) สิ ทธิของเจ้ำของข้อมูล

การใช้ หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรใช้หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์หรื อกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์ที่มีควำม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม และต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลที่ให้ไว้ก่อน หรื อในขณะนั้น
เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี้ไม่จำเป็ นต้องขอควำมยินยอม
1) เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับกำรวำงแผนหรื อกำรสถิติหรื อสำมะโนต่ำงๆของหน่วยงำนของรัฐ
2) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ ำงกำยหรื อสุขภำพของบุคคล
3) เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะโดยชอบด้วยกฎหมำย
4) เพื่อประโยชน์แก่กำรสื บสวนสอบสวนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรื อในกำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดีของศำล
5) เพื่อปฏิบตั ิตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อตำมคำสัง่ ศำล
6) เพื่อกำรอันจำเป็ น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั

คุณภาพของข้ อมูลส่ วนบุคคล
คุณภำพของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนั้นต้องถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
เว้นแต่จะมีกฎหมำยกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ดังนั้นบริ ษทั จึงต้องมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์
ของข้อมูลส่วนบุคคลเองอยูเ่ สมอ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Measurement)
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ได้มีมำตรกำร ดังนี้
1) กำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำถึง กำรใช้ กำรเปิ ดเผย กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรแสดงหรื อ
ยืนยันตัวบุคคล ผูเ้ ข้ำถึงหรื อผูใ้ ช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ตำมแนวนโยบำยสำรสนเทศของบริ ษทั อย่ำง
เคร่ งครัด
2) ในกำรส่ง หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ รวมถึงกำรนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บ
บนฐำนข้อมูลระบบอื่นใด ซึ่งผูใ้ ห้บริ กำรรับโอนข้อมูลหรื อบริ กำรเก็บรักษำอยูต่ ่ำงประเทศ ประเทศ
ปลำยทำงที่เก็บรักษำข้อมูลต้องมีมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ำหรื อดีกว่ำมำตรกำร
นโยบำยฉบับนี้
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3) ในกรณี ที่มีกำรฝ่ ำฝื นมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลบริ ษทั จนเป็ นเหตุให้มีกำรละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล หรื อข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สำธำรณะ บริ ษทั จะดำเนินกำรแจ้งเจ้ำของข้อมูลให้
ทรำบโดยเร็ ว รวมทั้งแจ้งแผนกำรเยียวยำ ควำมเสี ยหำยจำกกำรละเมิด หรื อกำรรั่วไหลของข้อมูลส่วน
บุคคลสู่สำธำรณะ ในกรณี ที่เกิดจำกควำมบกพร่ องของบริ ษทั
4) บริ ษทั มีกำรดำเนินกำรสอบทำน

และประเมินประสิทธิภำพของระบบรักษำข้อมูลส่วนบุคคลโดย

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และภำยนอก

ความรับผิดชอบต่ อบุคคล
บริ ษทั กำหนดให้พนักงำนหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ควำมสำคัญและรับผิดชอบใน
กำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่ำงเคร่ งครัด
โดยมีแผนกกำกับดูแลกิจกำร (Compliance) ซึ่งมีหน้ำที่กำกับดูแลภำพรวมตำมนโยบำยให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิผล
บริ ษทั กำหนดบุคคลหรื อหน่วยงำนเพื่อทำหน้ำที่เป็ น “เจ้ำหน้ำที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection
Office/DPO)โดยมีหน้ำที่ ให้คำแนะนำ ตรวจสอบกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ และสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่โดยอิสระ เพื่อให้กำร
ประมวลผลข้อมูลเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย โดยประสำนงำนและให้ควำมร่ วมมือกับภำครัฐ ในด้ำนกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และมำตรกำรกำรรำยงำนหน่วยงำนที่กำกับดูแล และแจ้งเจ้ำของข้อมูลเมื่อเกิดเหตุขอ้ มูลรั่วไหล ภำยในระยะเวลำที่
กฎหมำยกำหนด

สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล (Right of Data Subject)
เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอให้ลบหรื อทำลำยข้อมูล ขอให้ระงับกำรใช้ชวั่ ครำว
ขอให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล หรื อคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตลอดจนสิ ทธิในกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์อยูเ่ สมอ ทั้งนี้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด เว้นแต่เป็ นกำรขัดหรื อแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมำย โดย
เจ้ำของข้อมูลสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ได้ที่
บริษัท ยันม่ าร์ แคบปิ ตอล (ไทยแลนด์) จากัด
เลขที่ 1858/113, 115,116 อาคารอินเตอร์ ลงิ ค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-751-4720-2

สายด่ วน 1638

หรือ www.yanmarcapital.co.th
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บทกาหนดโทษ
ผูท้ ี่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตำมหน้ำที่ของตน หำกละเลย หรื อละเว้นไม่สงั่ กำร
หรื อไม่ดำเนินกำร หรื อสัง่ กำร หรื อดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในหน้ำที่ของตน เป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยฉบับนี้หรื อแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเรื่ องข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็ นเหตุให้เกิดควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรื อ ควำมเสี ยหำยเกิดขึ้น ผูน้ ้ นั ต้องรับโทษทำงวินยั
ตำมระเบียบของบริ ษทั และอำจต้องได้รับโทษตำมกฎหมำยในควำมผิดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หำกควำมผิดดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย
แก่บริ ษทั และ/หรื อ บุคคลอื่นใด บริ ษทั อำจพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยเพิ่มเติมต่อไป

การทบทวนนโยบาย
บริ ษทั จะดำเนินกำรทบทวนนโยบำยฉบับนี้อย่ำงสม่ำเสมอ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมถึงแก้ไขนโยบำย
กรณี ที่กฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบผ่ำนทำงช่องทำงที่เหมำะสมเช่น ใน เว็บไซต์ของบริ ษทั

นโยบำยนี้ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิและประกำศ เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2563

(นายมิทซึโยชิ ฮะระโซเอะ)

(นายทาคาชิ โยชิดะ)

รองประธำนบริ หำรระดับสูง

ประธำนบริ ษทั
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