
  

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษทั จอห์น เดียร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั (“บริษัท”) ไดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกท่ำนให้เป็นผูด้  ำเนินกำรเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมเฉกเช่นที ่บริษทัได้รับควำมไวว้ำงใจจำกท่ำน 

ประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“ประกาศ”) ช่วยอธิบำยวิธีกำรที่บริษทัใชใ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ผู้จัดจ าหน่ายของจอห์น เดียร์ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษทัจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนผูจ้ัดจ ำหน่ำยของจอห์น เดียร์  

โดยผูจ้ัดจ ำหน่ำยของจอห์น เดียร์ แต่ละรำยนั้นต่ำงก็มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง หำก

ท่ำนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูจ้ัดจ ำหน่ำยของจอห์น เดียร์ ที่

เกี่ยวขอ้ง โปรดติดต่อผูจ้ดัจ  ำหน่ำยของจอห์น เดียร์โดยตรง 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มูลใดก็ตำมเกี่ยวกับท่ำนซ่ึงสำมำรถระบุตวัตนของท่ำนไดไ้ม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม บริษทัอำจ

เก็บรวบรวม หรือไดม้ำซ่ึงข้อมูลประเภทต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีเ่ป็นกำรได้มำจำกท่ำนเอง

โดยตรงหรือโดยออ้มจำกแหล่งขอ้มูลอื่นๆ เช่น ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยของจอห์น เดียร์ หรือไดร้ับผ่ำนบริษทัอื่นๆ ทั้งน้ี ขอ้มูลที่มีกำรเก็บ

รวบรวมจะมีประเภทใดบำ้งนั้นข้ึนอยู่กบัควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจระหว่ำงท่ำนกบับริษทั ตลอดจนกำรบริกำรท่ีท่ำนตอ้งกำรไดร้ับ

จำกบริษทั โดยขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1) ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล (รวมถึงช่ือเดิม) ช่ือเล่น เพศ อำยุ วนัเดือนปีเกิด สัญชำติ 

สถำนะกำรสมรส จ ำนวนบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้ (เช่น รำยละเอียดบัตรประจ ำตวั

ประชำชน รำยละเอียดหนังสือเดินทำง) ใบอนุญำตท ำงำน ทะเบียนสมรส ภำพถ่ำย ช่ือเสียงของท่ำนในพื้นท่ี 

รำยละเอียดเกี่ยวกบัพฤติกรรมและควำมสัมพนัธ์ของท่ำน ตลอดจนขอ้มูลอื่นใดที่ใชใ้นกำรระบุตวัตน 

2) ข้อมูลเก่ียวกับการติดต่อ ที่อยู่ปัจจุบนัในกำรจดัส่งทำงไปรษณีย ์ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น ที่อยู่ในกำรจดัส่งใบเรียกเก็บ

เงิน พิกดัจีพีเอส ที่อยู่อีเมล หมำยเลขโทรศพัท์ หมำยเลขในกำรติดต่อ และขอ้มูลอื่นใดที่มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

3) ข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงาน และ/หรืออาชีพ ช่ือบริษทั ต ำแหน่ง อำชีพ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรท ำงำน จ ำนวนปีที่

ท ำงำน ประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพและกำรท ำงำน รำยได ้จ ำนวนปีที่ท ำสัญญำ จ ำนวนปีที่ท ำเกษตรกรรม 

พื้นท่ีเกษตรกรรม และขอ้มูลอื่นใดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

4) รายได้ รำยไดจ้ำกกำรท ำเกษตรกรรม เงินเดือน รำยไดจ้ำกกำรท ำปศุสัตว ์กำรรับจำ้ง และแหล่งรำยไดอ้ื่นใด (ทั้งท่ี

เป็นรำยเดือนและรำยปี) กำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละปี หลกัฐำนยืนยนัแหล่งที่มำของรำยได้ (เช่น หนังสือรับรอง

เกี่ยวกับที่ดิน โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองจำกธนำคำร สลิปเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร) 

หลกัฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของสินทรัพยแ์ละหลกัฐำนเกี่ยวกับสินทรัพย ์(เช่น ส.ป.ก. 4-01 น.ส. 3 ภ.บ.ท. 5 



  

สัญญำเช่ำ ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรประกอบอำชีพเกษตรกร ประวติักำรขอสินเช่ือ) และขอ้มูลอื่นใดที่มีลักษณะ

คลำ้ยคลึงกนั 

5) สินทรัพย์ ยี่ห้อและรุ่นของรถแทรกเตอร์และเคร่ืองมือ หมำยเลขซีเรียลรถแทรกเตอร์และหมำยเลขเคร่ืองยนต์ 

ผูใ้ช้รถแทรกเตอร์ วตัถุประสงค์ในกำรใช้งำน พื้นท่ีในกำรใช้งำน หมำยเลขซีเรียลของเคร่ืองมือ รำคำรวมของ

สินทรัพย์ ปัญหำเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ / คุณภำพ รำยละเอียดเกี่ยวกับยำนพำหนะ กำรช ำระเงินดำวน์ เงิน

ช่วยเหลือเงินดำวน์ ยอดเงินไฟแนนซ์และก ำหนดช ำระ ดอกเบ้ียส ำหรับลูกค้ำ (อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี) ค่ำเบ้ีย

ประกันภยัควำมเสียหำย อตัรำค่ำเบ้ียประกนัภยัควำมเสียหำย ประเภทกำรช ำระเงิน ก ำหนดระยะเวลำช ำระเงิน 

ตำรำงเวลำกำรช ำระเงิน รำยละเอียดของผู ้อยู่อำศัย (เช่น สภำพของผู ้อยู่อำศยั) และข้อมูลอื่นใดที่มีลกัษณะ

คลำ้ยคลึงกนั 

6) การเงิน หมำยเลขบัญชี รำยละเอียดบัญชีเงินฝำกธนำคำร งบกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน รำยละเอียดเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หมุนเวียน (เช่น บ้ำน ที่ดิน อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โฉนดที่ดิน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำสมุด

ทะเบียนรถยนต์ / รถบรรทุก) ค่ำเช่ำ กำรกูย้ืม กำรกูย้ืมรำยงวด กำรผ่อนช ำระรำยงวด ยอดเงินคงเหลือ ประวติักำร

ขอสินเช่ือ 

7) สัญญา รำยละเอียดใบสมัคร (เช่น วนัที่ ประเภท และหมำยเลขใบสมัคร) ดอกเบ้ีย ระยะเวลำกำรช ำระเงิน กำร

ช ำระเงินดำวน์ เงินช่วยเหลือเงินดำวน์ วนัครบก ำหนดช ำระวนัแรกและวนัสุดท้ำย โครงสร้ำงกำรช ำระเงินและ

ก ำหนดกำรช ำระเงิน ยอดเงินต้นและดอกเบ้ีย ประเภทของกำรประกันภยั วงเงินประกันภยั (เพื่อควำมเสียหำย 

และกำรประกนัภยัภำคบังคบั) รำยละเอียดกำรประกันภยั รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรช ำระเงิน ยอดเงินที่ถึงก ำหนด

ช ำระ วนัที่ถึงก ำหนดช ำระ ยอดเงินที่เกินก ำหนดช ำระ ประวติัเกี่ยวกบักำรเลยก ำหนดช ำระ หนงัสือเรียกให้ช ำระ 

วนัท่ีช ำระเงินครั้ งสุดทำ้ยและยอดช ำระครั้ งสุดทำ้ย รำยละเอียดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ รำคำรวมของสินทรัพย ์ยอดเงิน 

และขอ้มูลอื่นใดที่มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน  ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ (จำกบัตรประจ ำตัวประชำชน) ข้อมูลเกี่ยวกับ

สุขภำพ หรือสภำวะทำงร่ำงกำยและจิตใจ ควำมพิกำร ประวติัอำชญำกรรม และขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นใดที่มีควำม

ละเอียดอ่อนที่ให้ไวแ้ก่บริษทัในระหว่ำงที่มีกำรตรวจสอบในพื้นท่ีภำคสนำม ตำมที่ได้มีกำรยื่นเอกสำรให้แก่

บริษทั และ/หรือบริษทัไดร้ับจำกแหล่งขอ้มูลอื่นๆ 

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อนเฉพำะกรณีที่บริษทัไดร้ับควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง

จำกท่ำน หรือเฉพำะกรณีที่บริษทัไดร้ับอนุญำตให้สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมกฎหมำยเท่ำนั้น 

หำกท่ำนให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด (เช่น คู่สมรสของท่ำน หรือสมำชิกในครอบครัว หรือบุคคลอำ้งอิง) แก่บริษทั เม่ือ

ท่ำนกรอกข้อมูลในใบสมัครและเม่ือท่ำนเข้ำรับกำรบริกำรจำกบริษทั (ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่ำนั้นได้แก่ ช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ 

หมำยเลขโทรศพัท์ วนัเดือนปีเกิด หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน รำยละเอียดหนังสือเดินทำง ใบอนุญำตกำรท ำงำน งบ



  

กำรเงินและทะเบียนสมรสของบุคคลภำยนอกดงักล่ำว) โปรดแจ้งให้บุคคลภำยนอกดังกล่ำวรับทรำบถึงประกำศฉบับน้ี และ/

หรือขอรับควำมยินยอมจำกบุคคลภำยนอกดงักล่ำวตำมแต่กรณีดว้ย 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ไดแ้ก่  

1) เก็บรวบรวมจำกท่ำนเองโดยตรง (เช่น เม่ือท่ำนเข้ำท ำสัญญำกับบริษทั รวมทั้งกำรลงนำมในสัญญำ กำรกรอก

แบบฟอร์มต่ำงๆ กำรยื่นเอกสำร เม่ือท่ำนมีปฏิสัมพนัธ์กับบริษทั อำทิ กำรมีปฏิสัมพนัธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

เว็บไซต์ ศูนยใ์ห้บริกำรทำงโทรศพัท์ หรือในกรณีที่มีกำรติดต่อผ่ำนทำงโทรศพัท์ กำรท ำกำรส ำรวจ และกรณีที่

ท่ำนยื่นขอ้ร้องเรียนต่อบริษทั) 

2) แหล่งขอ้มูลสำธำรณะหำกท่ำนอนุญำตให้สำธำรณชนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนได ้และ 

3) บริษทัในเครือของเดียร์ แอนด์ คอมพำนี (“กลุ่มบริษัทจอห์น เดียร์”) และบุคคลภำยนอก เช่น ผูจ้ัดจ ำหน่ำยของ

จอห์น เดียร์ ธนำคำรและหน่วยงำนดำ้นกำรรำยงำนเกี่ยวกบัสินเช่ือ  

3. เหตุผลและฐานทางกฎหมายของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศยัฐำนทำงกฎหมำยดงัต่อไปน้ี (1) เพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำ 

เพื่อให้บริษทัสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ของบริษทัในกำรให้บริกำรแก่ท่ำนและด ำเนินกำรตำมสัญญำที่มีกับท่ำน (2) เพื่อกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ของบริษัทตำมกฎหมำย (3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษทัและของบุคคลภำยนอก              

(4) เป็นกำรจ ำเป็นต่อชีวิตเพื่อป้องกนัหรือระงับอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล และ/หรือ (5) เพื่อประโยชน์

สำธำรณะ โดยเป็นกำรปฏิบติัหน้ำที่เพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือปฏิบติัหน้ำที่ในกำรใชอ้ ำนำจรัฐ นอกจำกน้ี ในบำงกรณี บริษทั

อำจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศยัควำมยินยอมของท่ำน และบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบเม่ือมี

กรณีดงักล่ำว 

บริษทัอำจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคต่์ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) เพื่อให้การบริการแก่ท่าน เพื่อเขำ้ท ำสัญญำและเพื่อบริหำรจดักำรควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำระหว่ำงบริษทักับท่ำน 

เพื่อสนับสนุนและด ำเนินกิจกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวกับกำรบริกำรเช่นว่ำนั้น ได้แก่ กำรต่ออำยุ กำรปรับโครงสร้ำง 

หรือกำรยกเลิกสัญญำ กำรรีไฟแนนซ์ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัและกำรพิจำรณำใบสมัครของท่ำน และประเมินว่ำ

ท่ำนมีควำมเหมำะสมกบัผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรบำงประเภทหรือไม่ กำรตรวจสอบสินเช่ือ กำรประเมินเกี่ยวกบั

สินเช่ือ และกำรตรวจสอบขอ้มูลด้ำนกำรเงินของลูกค้ำ กำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของท่ำน และควำมสำมำรถ

ของท่ำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงกำรเงินที่ท่ำนมีต่อบริษทั กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินและกำรให้กำรบริกำรที่

เกี่ยวข้องกับกำรช ำระเงิน รวมทั้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงิน กำรด ำเนินกำรและประมวลผลจำกกำรเข้ำ

ตรวจสอบในพื้นท่ีภำคสนำม รวมทั้งกำรประเมินหำควำมเส่ียง รวมทั้งมำตรกำรรองรับทำงกำรเงินเพิ่มเติม



  

ส ำหรับบริษทัในกรณีท่ีบริษทัให้บริกำรทำงกำรเงิน ทั้งน้ี เพื่อป้องกันปัญหำเกี่ยวกบักำรช ำระเงินซ่ึงอำจเกิดข้ึน 

และ/หรือเพื่อรับมือกบัปัญหำเกี่ยวกบักำรช ำระเงินไดอ้ย่ำงรวดเร็ว กำรประมวลผลและกำรบริหำรจดักำรเกี่ยวกับ

ผลิตภณัฑ์หรือกำรบริกำรที่ท่ำนสมัครใช้บริกำร หรือที่ท่ำนอำจสนใจขอใชบ้ริกำรซ่ึงเกี่ยวข้องกบักำรประกันภยั 

ไดแ้ก่ กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน กำรต่ออำยุและกำรยกเลิก กำรปรับปรุงคุณภำพผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร  

2) การจดทะเบียนและการตรวจสอบยืนยัน กำรจดทะเบียน กำรตรวจสอบ กำรระบุ และกำรยืนยนัตัวตนของท่ำน 

ขอ้มูลของท่ำน และ/หรือตวัตนของท่ำน รวมทั้งกำรจดทะเบียนอุปกรณ์ กำรต่ออำยุ กำรโอนกรรมสิทธ์ิและกำร

โอนสิทธิในกำรเช่ำซ้ือ 

3) การบริหารจัดการความสัมพันธ์ กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร และบริหำรจดักำรควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบริษทักับ

ท่ำน กำรบริหำรและจดักำรกำรติดตำมหน้ี กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ บรรดำท่ีจ ำเป็นเพื่อให้บริกำรแก่ท่ำนตำมท่ีได้รับ

กำรร้องขอ กำรประมวลผลและกำรปรับปรุงขอ้มูลของท่ำนตลอดจนกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบนั  

4) การติดต่อส่ือสารกับท่าน กำรติดต่อและส่ือสำรกับท่ำน กำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพนัธ์ของบริษทัและกำร

บริกำรที่เกี่ยวข้อง (เช่น กำรช่วยเหลือ/กำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรส ำรวจเกี่ยวกับลูกคำ้ ข้อร้องเรียนและค ำขอของ

ลูกคำ้ ขอ้เสนอแนะติชม ควำมสะดวกสบำย ขอ้เรียกร้อง และขอ้พิพำทของลูกคำ้ กำรแจง้เตือนเกี่ยวกบักำรช ำระ

เงิน กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค และกำรด ำเนินกำรเม่ือมีปัญหำเชิงเทคนิค กำรประมวลผลและกำรปรับปรุง

ขอ้มูลของท่ำนให้เป็นปัจจุบนั กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนในกำรใชบ้ริกำร)  

5) การตลาดและการส่ือสาร กำรปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบัน กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขำย ข้อเสนอพิเศษ กำร

ส่งเสริมกำรขำย กำรโฆษณำ กำรประกำศ ข่ำวสำร ข้อมูลและกำรท ำกำรตลำดและกำรส่ือสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ

ผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรจำกบริษทั จำกกลุ่มบริษทัจอห์น เดียร์ และผูจ้ดัจ  ำหน่ำยของจอห์น เดียร์ และเพื่อให้และ

ออกของรำงวลั คูปอง และบตัรก ำนลั 

6) การวิเคราะห์และการปรับปรุงธุรกิจ กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรประเมินผล กำรส ำรวจ กำรรวบรวมขอ้มูล และ/หรือ

กำรประเมินผลคะแนนสินเช่ือ กำรจัดท ำสถิติและแบบจ ำลองต่ำงๆ กำรบริหำรจัดกำรและกำรวิเครำะห์พอร์ต      

โฟลิโอ กำรประเมินเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร กำรวิเครำะห์ดำ้นคุณภำพ กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภำพในกำรจัดท ำแคมเปญส่งเสริมกำรขำยและกำรท ำกำรตลำด กำรระบุและแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนกับ

ผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรที่มีอยู่ในปัจจุบนั กำรบริหำรจดักำร กำรพฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร และ

ผลกำรประกอบธุรกิจภำยในบริษัทและภำยในกลุ่มบริษทัจอห์น เดียร์ และกำรปรับปรุงให้กำรบริกำรและกำร

น ำเสนอเน้ือหำต่ำงๆ ของบริษทัเพื่อสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดดี้ยิ่งข้ึน 

7) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษทั และกำรพฒันำปรับปรุงธุรกิจของ

บริษทั รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำรและจดักำรระบบกำรส่ือสำร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัควำม

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

กำรพฒันำระบบรักษำควำมปลอดภยั กำรบริหำรจดักำรธุรกิจภำยในบริษทัเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแล

กิจกำรภำยในของบริษทั ตลอดจนนโยบำยและกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ 



  

8) การตรวจสอบการทุจริตฉ้อฉล เพื่อตรวจสอบและยืนยนัตัวตนของท่ำน และเพื่อตรวจสอบข้อมูลทำงกฎหมำย

และข้อมูลตำมหลกัเกณฑ์อื่น (เช่น เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

และกำรป้องกันกำรทุจริตฉ้อฉล) และกำรตรวจสอบรำยช่ือบุคคลที่มีควำมเส่ียง กำรป้องกันกำรทุจริตฉ้อฉล กำร

ตรวจหำและกำรสอบสวนกำรทุจริตฉ้อฉล 

9) ความเส่ียง กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน กำรประเมินควำมเส่ียง และกำรบรรเทำ

ควำมเส่ียง 

10) การรักษาประโยชน์ของบริษัท กำรรักษำและพฒันำระบบรักษำควำมปลอดภยัและบูรณภำพในกำรประกอบ

ธุรกิจของบริษทั กำรใชสิ้ทธิของบริษทั และกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษทัเม่ือมีเหตุจ ำเป็นและบริษทัสำมำรถ

ด ำเนินกำรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย ยกตวัอย่ำงเช่น กำรตรวจหำ กำรป้องกนั และกำรด ำเนินกำรเม่ือมีขอ้เรียกร้อง

เกี่ยวกับกำรทุจริตฉ้อฉล กำรละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กำรบริหำรจดักำรและ

ป้องกนัมิให้สินทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นของบริษทัตอ้งสูญหำย กำรตรวจสอบรำยช่ือบุคคลที่มีควำมเส่ียง กำรบริหำร

จัดกำรควำมเส่ียง กำรตรวจสอบภำยในและกำรบันทึก กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย ์ระบบและกำรควบคุมทำง

ธุรกิจอื่นใด กำรป้องกนัหรือกำรระงบัภยัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล กำรด ำเนินกำรเพื่อให้มี

กำรปฏิบัติตำมข้อตกลงและเง่ือนไขของบริษทั กำรติดตำมผลของเหตุกำรณ์ กำรป้องกันและรำยงำนเม่ือมีกำร

กระท ำควำมผิดทำงอำญำ และกำรรักษำควำมปลอดภยัและบูรณภำพของธุรกิจของบริษทั กำรอำ้งอิงและใช้เป็น

พยำนหลกัฐำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องหรือคดีควำม กำรใช้เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำร

ด ำเนินกำรและ/หรือกำรต่อสู้ในกระบวนพิจำรณำทำงกฎหมำยต่ำงๆ  

11) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยที่ใชบ้ังคบั กฎระเบียบ 

และหน้ำที่ตำมกฎหมำย กระบวนพิจำรณำทำงกฎหมำย หรือค ำสั่งของหน่วยงำนรำชกำรซ่ึงอำจรวมถึงค ำสั่งจำก

หน่วยงำนรำชกำรที่อยู่นอกประเทศไทย และ/หรือกำรประสำนงำนให้ควำมร่วมมือกบัศำล หน่วยงำนก ำกบัดูแล 

เจ้ำหน้ำที่รัฐ และหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บังคบัใช้กฎหมำยเม่ือบริษัทเช่ือว่ำมีเหตุอนัควรให้บริษทัเช่ือว่ำบริษัทมี

หน้ำที่ตำมกฎหมำยให้ต้องด ำเนินกำรดังนั้น และเม่ือเป็นกรณีท่ีท่ีจ  ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่ำนเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำย รวมตลอดจนกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ หรือกำรปฏิบติัตำมค ำสั่งของ

หน่วยงำนรำชกำรดงักล่ำว และ 

12) การท าธุรกรรมขององค์กร เม่ือมีกำรขำย โอน ควบรวมกิจกำร ปรับโครงสร้ำงองค์กร หรือเหตุกำรณ์อื่นใดที่มี

ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัซ่ึงบริษทัอำจตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้บุคคลภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงหรือหลำย

รำย โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำธุรกรรมเช่นว่ำนั้น 

เม่ือบริษทัมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือเม่ือต้องเข้ำท ำหรือต้องปฏิบติั

หน้ำท่ีตำมสัญญำท่ีบริษทัมีต่อท่ำน และท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นว่ำนั้นแก่บริษทัเม่ือบริษทัร้องขอ บริษทัอำจไม่สำมำรถ

ปฏิบติัหน้ำที่เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต่์ำงๆ ตำมที่ไดก้ ำหนดไวข้ำ้งตน้ได ้



  

เม่ือต้องขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนส ำหรับกำรด ำเนินกำรอย่ำงใด 

บริษทัจะขอรับควำมยินยอมจำกท่ำนส ำหรับกำรด ำเนินกำรอย่ำงนั้นๆ เป็นรำยกรณีไป 

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อวตัถุประสงคด์ังที่ได้กล่ำวข้ำงต้น เช่น กลุ่มบริษทัจอห์น เดียร์ 

(ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด , บริษัท John Deere Asia (Singapore) Private Limited,  

บริษทั Deere and Company (US), บริษทั John Deere India Private Limited ,บริษทั John Deere India Financial Private Limited 

เป็นต้น) รวมทั้งพันธมิตรทำงธุรกิจอื่น (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ผู ้จัดจ ำหน่ำยของจอห์น เดียร์ บริษัทนำยหน้ำ บริษัท

ประกันภยั เป็นต้น) และผูใ้ห้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกที่บริษทัว่ำจำ้ง (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ผูใ้ห้บริกำรเกี่ยวกับกำร

ติดตำมหน้ี ผูใ้ห้บริกำรดำ้นไปรษณีย ์ และกำรจดัส่งพสัดุ ผูใ้ห้บริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูใ้ห้บริกำรแจง้เตือนกำรช ำระ

เงิน เป็นตน้) รวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชี สถำบนักำรเงิน ธนำคำร เป็นตน้ 

ในบำงกรณี บริษทัอำจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบังคบัใช้

กฎหมำย ศำล หน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือบุคคลภำยนอกอื่นใดที่บริษทัเช่ือว่ำบริษทัจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

เพื่อปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือหน้ำที่ตำมกฎระเบียบต่ำงๆ หรือเพื่อรักษำสิทธิของบริษทั หรือสิทธิของบุคคลภำยนอกอื่นใด 

หรือเพื่อรักษำควำมปลอดภยัของบุคคลใด หรือเพื่อตรวจหำ ป้องกัน หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทุจริตฉ้อฉล รวมทั้งปัญหำ

เกี่ยวกบัควำมมัน่คงหรือควำมปลอดภยัต่ำงๆ 

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ  

บริษทัอำจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนออกนอกประเทศไทย เช่น ไปยงับริษทัในเครือของบริษทัในต่ำงประเทศซ่ึงอยู่ภำยใน

กลุ่มบริษทัจอห์น เดียร์ ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรประเมินผลคะแนนสินเช่ือ กำรประเมินเกี่ยวกับสินเช่ือและกำรวิเครำะห์

และจดักำรควำมเส่ียง หรือเม่ือบริษทัตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในแพลทฟอร์ม Cloud หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอกประเทศ

ไทยเพื่อช่วยในกำรสนบัสนุนงำนดำ้นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำรจดักำร กำรบ ำรุงรักษำ และงำนธุรกำร ผูร้ับขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำนเหล่ำน้ีบำงรำยอำจตั้งอยู่ในประเทศอื่นซ่ึงคณะกรรมกำรตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 ยงัมิได้ประกำศก ำหนดว่ำเป็นประเทศปลำยทำงที่มีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ในกรณีเช่นว่ำน้ี 

บริษทัจะด ำเนินกำรเพื่อให้มีมำตรกำรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไป หรือ

เพื่อให้กำรโอนนั้นสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคบั ยกตัวอย่ำงเช่น บริษทัอำจขอให้

บุคคลภำยนอกท่ีได้รับอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้โอนไปนั้นท ำสัญญำกับบริษทัเพื่อให้ค ำรับรองว่ำข้อมูลนั้นจะ

ไดร้ับควำมคุม้ครองตำมมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ำกบัขอ้ก ำหนดในประเทศไทย 

หำกท่ำนตอ้งกำรขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรท่ีบริษทัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเม่ือมีกำรโอนขอ้มูลออกนอกประเทศ

ไทย โปรดติดต่อบริษทัไดต้ำมที่อยู่ที่ปรำกฏในหัวขอ้ “ติดต่อบริษัท”  

  



  

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่มีควำมจ ำเป็นตำมสมควรเพื่อใชใ้ห้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ตำมที่ได้มี

กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมำ และเพื่อปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ และนโยบำยของบริษทัเกี่ยวกับกำร

เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวน้ำนข้ึนตำมขอ้ก ำหนด และ/หรือตำมท่ีไดร้ับอนุญำตภำยใต้

กฎหมำยที่ใชบ้งัคบั เช่น กำรเก็บรักษำขอ้มูลตำมพระรำชบัญญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรเก็บรักษำขอ้มูลเพื่อใช้

ในกรณีที่มีขอ้พิพำทภำยในเขตอ ำนำจศำลหรือเพื่อใชใ้นกำรสอบสวนภำยในหน่วยงำนรำชกำร  

7. สิทธิของท่าน 

สิทธิต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในขอ้น้ีเป็นสิทธิของท่ำนตำมกฎหมำย ท่ำนอำจขอใชสิ้ทธิเหล่ำน้ีตำมเง่ือนไขท่ีกฎหมำยก ำหนดและตำม

ขั้นตอนของบริษทัเกี่ยวกบักำรบริหำรจดักำรสิทธิ ทั้งน้ี สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำนไดแ้ก่ 

1) สิทธิในกำรเขำ้ถึง ขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงท่ำน

มิไดใ้ห้ควำมยินยอม 

2) สิทธิในกำรขอให้ด ำเนินกำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกตอ้ง หำกขอ้มูลนั้นไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั 

3) สิทธิในกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้เป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

4) สิทธิในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนได้โดยทั่วไปได้ด้วยเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ที่ท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติั และส่งขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัองคก์รอื่น 

5) สิทธิในกำรคดัคำ้นหรือจ ำกดักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

6) สิทธิในกำรถอนควำมยินยอมในกำรกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่ท่ำนได้ให้

ควำมยินยอม โดยท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมเสียเม่ือใดก็ได้ 

กำรขอใชสิ้ทธิขอ้ใดขอ้หน่ึงตำมท่ีก ำหนดในขอ้น้ี ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัไดต้ำมท่ีอยู่ท่ีปรำกฏในหัวขอ้ “ติดต่อบริษัท” 

กำรที่ท่ำนร้องขอใช้สิทธิของท่ำนตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นอำจมีข้อจ ำกัดตำมกฎหมำยที่ใช้บังคบั โดยในมีบำงกรณีบริษทัอำจมี

เหตุผลอนัสมควรและชอบดว้ยกฎหมำยที่จะปฏิเสธค ำขอของท่ำน เช่น เป็นกรณีที่บริษทัตอ้งปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือตำม

ค ำสั่งศำล หำกบริษทัปฏิเสธค ำขอของท่ำน บริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบถึงเหตุผลในกำรปฏิเสธค ำขอ 

หำกท่ำนเช่ือว่ำบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยฝ่ำฝืนกฎหมำยที่ใชบ้ังคบัเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงำนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็

ตำม บริษทัขอให้บริษทัมีโอกำสได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกบัข้อกังวลของท่ำนก่อนท่ีท่ำนจะติดต่อหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจ ทั้งน้ี บริษทั

ขอให้ท่ำนติดต่อบริษทัในโอกำสแรกเม่ือท่ำนมีขอ้กงัวลใดๆ  



  

8. การเปล่ียนแปลงประกาศฉบับนี้ 

บริษทัอำจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกำศฉบบัน้ีให้เป็นปัจจุบนัเป็นครั้ งครำวเม่ือแนวปฏิบติัของบริษทัเกี่ยวกบักำรคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำเหตุต่ำงๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรือเม่ือมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมำย กำร

แก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรปรับปรุงข้อมูลตำมประกำศฉบับน้ีให้เป็นปัจจุบันจะมีผลใช้บังคบัก็ต่อเม่ือบริษทัได้เผยแพร่ประกำศใน 

https://www.deere.co.th/th/ควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูล/ อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลประกำศให้

เป็นปัจจุบนัดงักล่ำวมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อท่ำนในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูล บริษทัจะส่งขอ้มูลตำมที่ไดมี้กำรแก้ไข

เพิ่มเติมหรือท่ีมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนันั้นให้แก่ท่ำนตำมควำมเหมำะสม 

9. ติดต่อบริษัท 

หำกท่ำนมีข้อซักถำมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษทัเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โปรดติดต่อ

บริษทัไดผ้่ำนช่องทำง https://www.deere.co.th/th/ควำมเป็นส่วนตวัและขอ้มูล/ผูย้ื่นขอ้ร้องเรียน/ หรือตำมที่อยู่ที่ปรำกฏดำ้นล่ำง

น้ี บริษทัมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอบขอ้ซักถำม ให้ขอ้มูล ตลอดจนตอบขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ ของท่ำน 

 บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เลขที่ 90 อำคำรไซเบอร์เวิร์ล อำคำร A ช้ัน 32 ถนนรัชดำภิเษก  แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง  กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย 

ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 

• หมำยเลขโทรศัพท์: 02 676 9738 

• อีเมล: JDLTCS@JohnDeere.com 
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