นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด(มหำชน)
1) หลักกำรและเหตุผล
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึง่ เป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานสาคัญในความเป็ น
ส่วนตัว (Privacy Right) ทีต่ อ้ งได้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึง่ บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอาเภอใจในความเป็ นส่วนตัว ครอบครัว
ทีอ่ ยู่อาศัย หรือการสือ่ สารหรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายต่อการ
แทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดงั กล่าวนัน้ รวมถึงเพื่อสนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิทธิมนุษยชนตามทีป่ ระกาศใช้ในระดับสากล
ตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงกฎหมายทีว่ ่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จึงได้ประกาศนโยบายเพือ่ เป็ นหลักในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)ของลูกค้าและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
2) ขอบเขตกำรใช้
2.1) นโยบายนี้มผี ลใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั ในปั จจุบนั และทีอ่ าจมีในอนาคตซึง่
จะถูกประมวลผลโดยบริษทั อาทิ คณะกรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน) และรวมถึงคู่คา้ ผูใ้ ห้บริการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั
2.2) ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกับทุกกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้นว่า
ช่องทางการ จัดเก็บข้อมูล ประเภทและรูปแบบของข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การ
แบ่งปั นข้อมูลดังกล่าวให้กบั บุคคลอื่น ตลอดจนวิธกี ารทีบ่ ริษทั ดาเนินการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
3) คำนิ ยำม
“บริษทั ”

หมายความว่า บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (มหาชน)

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายความว่า ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล ซึง่ ทาให้สามารถระบุถงึ ตัวบุคคลนัน้ ได้
เป็ นต้นว่า ชื่อ สกุล ทีอ่ ยู่ วันเดือนปี เกิด เพศ ประวัตกิ ารศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
เลขประจาตัวประชาชน และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอื่นใดเกีย่ วกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึง่ ทาให้
สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“เจ้าของข้อมูล”

หมายความว่า บุคคลซึง่ เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้นว่า ลูกค้า

“บุคคล”

หมายความว่า บุคคลธรรมดา

4) วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อประโยชน์ในการให้หรือรับบริการในรูปแบบต่างๆ ของบริษทั
(2) เพื่อการเข้าทาสัญญา การดาเนินการด้านสินเชื่อ อาทิ การวิเคราะห์ การอนุมตั สิ นิ เชื่อ และการแก้ไขข้อมูลหรือ
ธุรกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) เพื่อการทาธุรกรรมทางการเงิน หรือการดาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาของบริษทั ฯ
(4) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการดาเนินงาน การให้บริการ และการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั
(5) เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ
(6) เพื่อการประมวลผลข้อมูล อันได้แก่ การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลไม่ว่าจะเป็ นการเก็บรวบรวม บันทึก การเก็บรักษา
การแก้ไขข้อมูล การใช้ การเปิ ดเผยหรือการทาลายข้อมูล
(7) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ยืนยันตัวตนและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ ประกาศของหน่วยงาน
กากับดูแลตามกฎหมาย
(8) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การสนับสนุนการให้บริการรวมถึงการบริหารจัดการภายใต้การ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
(9) เพื่อเป็ นหลักฐานทางกฎหมายในการทานิตกิ รรมหรือธุรกรรม
(10) เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามทวงถามหนี้, การรับชาระ
(11) เพื่อการดาเนินการอื่น ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ทก่ี ล่าวมาข้างต้น
ทัง้ นี้หากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และ
ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
5) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้กระทาได้ภายใต้วตั ถุประสงค์ และเพียงเท่าทีจ่ าเป็ นตามกรอบวัตถุประสงค์ หรือเพื่อ
ประโยชน์ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม โดยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อน หรือในขณะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ าการเก็บรวบรวม
(3) กรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทาสัญญา โดยต้องแจ้ง
ถึงผลกระทบทีเ่ ป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย
(4) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
(5) สิทธิของเจ้าของข้อมูล
6) ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ได้ระบุไว้ในคาประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้กาหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ยังมี
ความสัมพันธ์กบั ท่านในฐานะลูกค้าของบริษทั และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือตามอายุ
ความทางกฎหมาย หรือภายใน 10 ปี
7) กำรใช้หรือกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์ทม่ี คี วามเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ก่อน หรือในขณะนัน้ เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ไม่จาเป็ นต้องขอความยินยอม
(1) เพื่อประโยชน์เกีย่ วกับการวางแผนหรือการสถิตหิ รือสามะโนต่างๆของหน่วยงานของรัฐ
(2) เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล
(3) เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมาย หรือในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เป็ นการปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือตามคาสังศาล
่
8) คุณภำพของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมนัน้ ต้องถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
9) กำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ย
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ได้มมี าตรการ ดังนี้
(1) กาหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิ ดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล
ผูเ้ ข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษทั อย่างเคร่งครัด
(2) ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่น
ใด ซึง่ ผูใ้ ห้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางทีเ่ ก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้
(3) ในกรณีทม่ี กี ารฝ่ าฝืนมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของบริษทั จนเป็ นเหตุให้มกี ารละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
หรือข้อมูลส่วนบุคคลรัวไหลสู
่
ส่ าธารณะ บริษทั จะดาเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบโดยเร็ว รวมทัง้ แจ้งแผนการเยียวยาความ
เสียหายจากการละเมิดหรือการรัวไหลของข้
่
อมูลส่วนบุคคลสูส่ าธารณะในกรณีทเ่ี กิดจากความบกพร่องของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่
รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลทีส่ าม รวมถึงการละเลย หรือ
เพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ฐานข้อมูล หรือระบบสือ่ สารสังคมออนไลน์ของบริษทั โดยการกระทาของเจ้าของข้อมูล หรือ
บุคคลอื่นซึง่ ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(4) บริษทั มีการดาเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
10) ควำมรับผิดชอบของบุคคล
บริษทั กาหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ความสาคัญและรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีสาย
งานสารสนเทศและฝ่ ายกฎหมาย ซึง่ ทาหน้าทีก่ ากับดูแลภาพรวมตามนโยบายให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
11) สิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูล
ในฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสทิ ธิตามทีก่ าหนดไว้โดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
(1) สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อาจถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาทีข่ อ้ มูล
ส่วนบุคคลอยู่กบั บริษทั โดยแจ้งให้บริษทั ทราบตามวิธกี ารทีก่ าหนด เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมาย
ทัง้ นี้ การเพิกถอนการยินยอมไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ ได้กระทาระหว่างทีไ่ ด้ให้ความยินยอมโดยชอบ
(2) สิทธิในการขอเข้าถึงและขอสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนทีบ่ ริษทั ฯ รับผิดชอบอยู่และ มีสทิ ธิขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มา
ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ นไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(4) สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
(5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(6) สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุถงึ ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(7) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
12) ช่องทำงกำรติ ดต่อ
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 121 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ชัน้ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพหมานคร 10400
Call Center : 02-232-1789
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : sgfinfo@sgfcap.com
13) กำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำย
บริษทั จะทาการทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือกรณีทก่ี ฎหมายมีการเปลีย่ นแปลงแก้ไข ทัง้ นี้ บริษทั อาจ
ทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
และประสิทธิภาพในการให้บริการ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขบริษทั จะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ของบริษทั
ทัง้ นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้น
ลงชื่อ
( นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

