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ประกาศ..22/2565 

นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ โตโยต้าเภตรา  

บริษทั โตโยตา้เภตรา จ ากดั   ("บริษัทฯ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เลง็เห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน (ตามท่ีนิยามไวด้า้นล่างน้ี) ในนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช ้ เปิดเผย และ/หรือโอนไป
ต่างประเทศของขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านท่ีไดรั้บจากแหลง่ต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าว  

1.  เกี่ยวกับเรา  
บริษทัฯ  เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลท่ีเกบ็ ใช ้เปิดเผย และโอนไปต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 

บริษทัฯ เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น  ภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย ส านกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 149 หมู่ท่ี 2 ถนนปทุมธานี - รังสิต 
ต าบล บา้นกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
ส านกังานสาขา ตั้งอยู ่(1) เลขท่ี 801/2   ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
ส านกังานสาขา ตั้งอยู ่(2) เลขท่ี 67 หมู่ท่ี 3   ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทุมธานี 
ส านกังานสาขา ตั้งอยู ่(3) เลขท่ี 1 19, 119/1  สาขาลาดหลุมแกว้ หมู่ท่ี 3 ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
ส านกังานสาขา ตั้งอยู ่(4) เลขท่ี 140/1 1 หมู่ท่ี 2  ด าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

บริษทัฯ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์ โตโยตา้เภตรา จ ากดั   จากบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั มี
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจการเพ่ือการจดัจ าหน่ายรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยภ์ายในประเทศไทย รวมถึง
การให้บริการหลงัการจ าหน่าย เช่น การซ่อมบ ารุงรถยนต ์ การให้สิทธิประโยชน์พิเศษ และการให้บริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้และบุคคลทัว่ไป  

2. วิธีการติดต่อเรา 
หากท่านตอ้งการสอบถามเพ่ิมเติมหรือตอ้งการใชสิ้ทธิของท่านตามนโยบายฯน้ี             ท่านสามารถติดต่อเราไดท้างเวบ็ไซต ์
(https://www. toyotapetra.com) หรือตามขอ้มูลการติดต่อท่ีระบุไวด้า้นล่าง 

• ส่งอีเมลถึงเราไดท่ี้:   kae.pari1976@gmail.com       
• โทรศพัทติ์ดต่อเราไดท่ี้หมายเลข:  02-9796111 ต่อ 111    
• ส่งโทรสารถึงเราไดท่ี้:  02-5980736           
• ส่งจดหมายถึงเราไดท่ี้: เลขท่ี 149 หมูท่ี่ 2 ถนนปทุมธานี - รังสิต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใดก็ตามเก่ียวกบับคุคล ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับคุคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่
รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ   
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4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดท่ีเก็บรวบรวม  
4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมขึ้นอยูก่บัความสัมพนัธ์ของท่านกบัเรา และบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ท่านตอ้งการจากเรา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่านท่ีเราอาจเก็บรวมรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูล
ส่วนบุคคลประเภทดงัตอ่ไปน้ี  

1. รายละเอียดส่วนตัว เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล เพศ อาย ุอาชีพ ต าแหน่งงาน ท่ีท างาน ต าแหน่ง การศึกษา สัญชาติ 
วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์เป็นตน้) ลายมือช่ือ การบนัทึกเสียง การบนัทึกการสนทนาทาง
โทรศพัท ์รูปถ่าย การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบา้น และขอ้มูลประจ าตวัอื่น ๆ 

2. รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรสาร ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้ง ท่ีอยูอ่ีเมล LINE ID บญัชี 
Facebook Instagram ID และ ID อื่นๆ จากเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3. รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจ ารถยนต ์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเคร่ืองยนต์
หมายเลขตวัถงัรถ ประเภทรถยนต ์ ระยะทางเป็นไมล ์ แบตเตอร่ี แรงดนัไฟฟ้า ระดบัน ้ามนั การสึกหรอของเบรก ขอ้มูล
ต าแหน่งและการเคล่ือน (เช่น เวลา ต าแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกนัภยัรถยนต ์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแตง่ 
รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมส าหรับ Connected Service (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด) สมุดคู่มือทะเบียน
รถยนต ์เอกสารการตรวจรถยนต ์รายละเอียดขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใช ้Connected Services ขอ้มูล GPS และต าแหน่งของ
รถยนต ์รายงานประวติัรถยนต ์และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตอ์ืน่ๆ 

4. รายละเอียดทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี ขอ้มูลพร้อมเพย ์
สินทรัพยห์มุนเวียน รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย และขอ้มูลดา้นการเงินอืน่ๆ  

5. รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการช าระเงิน วนัท่ีและ/หรือเวลาท่ีช าระเงิน จ านวนเงินท่ีช าระ วิธีการช าระ 
รายละเอียดเก่ียวกบัการขอเงินคืน การลงทะเบียน ดอกเบ้ีย เงินดาวน์ ค่างวดและจ านวนงวด วนัท่ีและสถานท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ ท่ีอยู/่วนัท่ีและเวลารับมอบรถ แบบฟอร์มขอใชบ้ริการ ใบจองซ้ือ ใบตอบรับ ลายมือช่ือผูรั้บ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบแจง้หน้ี ธุรกรรม ประวติัธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื่นๆ ของบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์
ท่านซ้ือ  

6. รายละเอียดด้านการตลาดและการส่ือสาร เช่น ตวัเลือกของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากเรา บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ผูใ้หบ้ริการของเรา บริษทัคูค่า้ และตวัเลือกในการติดต่อส่ือสารของท่าน 

7. รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหสัลูกคา้เป้าหมาย รถยนตแ์ละสีรถยนตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั ขอ้มูลการทดลองขบั 
แผนการซ้ือ รถยนตท่ี์ท่านสนใจ รุ่นท่ีท่านสนใจ บนัทึกขอ้มูลการติดตาม (เช่น ขอ้มูลการเยี่ยมชมศูนยบ์ริการรถยนต ์
ขอ้มูลการจอง) แหล่งท่ีมา (เช่น จากการมาเยี่ยมชมศูนยบ์ริการรถยนต ์ มีผูแ้นะน ามา มอเตอร์โชว ์ จากลูกคา้ปัจจบุนั 
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์) เหตุผลท่ีไม่สามารถปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของบริษทัฯ 

8. รายละเอียดประวัติ เช่น บญัชีผูใ้ช ้ Connected Services ช่ือลงทะเบียนเขา้ใชห้รือช่ือผูใ้ช ้ Application (เช่น T-Connect 
Application) รายละเอียดประวติัการใชบ้ริการและผลิตภณัฑข์องเรา ภาพถ่าย ประวติัการติดตอ่ ประวติัการร้องเรียน 
ความสนใจของท่าน ความตอ้งการ ค าติชม และค าตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

9. รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ท่ีอยูอ่ินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราวเ์ซอร์ 
พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน คุกก้ี รหสัอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอปุกรณ์ 
ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีเขา้ถึง 
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4.2 หากท่านใหข้อ้มูลส่วนบคุคลของบุคคลอื่น เช่น ช่ือ นามสกุล รายละเอียดท่ีอยู ่ และหมายเลขโทรศพัทส์ าหรับการติดต่อ
ฉุกเฉินแก่เรา หรือสมาชิกครอบครัวท่ีใชร้ถของท่าน ท่านตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอ านาจท่ีจะกระท าไดแ้ละเราไดรั้บ
อนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายให้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบคุคลเหล่านั้นตามนโยบายฯ น้ี โปรดให้นโยบายฯ น้ีแก่บคุคล
แหล่านั้นเพ่ือให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใชฐ้านทางกฎหมายอื่นๆ เป็นขอ้ยกเวน้ความยินยอม) ให้ส่งมอบ
ขอ้มูลดงักล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ น้ี  

4.3 เราจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลประเภทท่ีมีความอ่อนไหว เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ราท าได ้ หรือเม่ือท่านใหค้วามยินยอมไวโ้ดยชดัแจง้ 
ท่านจะตอ้งท าการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบคุคลทั้งหมดท่ีให้ไวเ้ป็นขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริง 

5. วิธีการรับและเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เราอาจไดรั้บและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้แก่เรา: ท่านอาจให้ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านแก่เราโดยตรง มกัจะมีขึ้นเม่ือท่านติดต่อเราเม่ือ
ตอ้งการสอบถามขอ้มูล กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลนห์รือกรอกเอกสาร การสมคัรสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อการรับ
หรือขอทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ ์บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรือเม่ือท่านแสดงความคดิเห็นกลบัมายงัเรา 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคบางประการเก่ียวกบัอุปกรณ์
ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บโดยคุกก้ี (Cookies) และเทคโนโลยีอืน่ ๆ 
ท่ีคลา้ยกนั โดยเราจะแจง้ให้ท่านทราบก่อนการใชง้าน 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก: บางคร้ังเราจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่านจากผูอ่ื้น เช่น บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั บริษทัในเครือของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลก
ซสั และโตโยตา้ชวัร์อื่นๆ ผูใ้หบ้ริการของเรา หรือบริษทัคูค่า้ของเรา หากบริษทัเหล่านั้นไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว และ/หรือซ่ึงท่านไดเ้คยให้
ความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลไวก้บับุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี  

6. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 
6.1 เราเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคต์่อไปน้ี (เรียกรวมกนัว่า "วัตถุประสงค์")   

1. เพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื่อบริหารจดัการ เขา้ท าสัญญาและปฏิบติัหนา้ท่ีของเราตามสัญญา หรือขอ้
ผกูพนัใดๆ ก็ตามท่ีเรามีร่วมกบัทา่น หรือองคก์รท่ีท่านเป็นตวัแทน เช่น การจองการทดลองขบั การส่งมอบรถยนต ์ การ
ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ ์บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงิน ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยนั และการยกเลิก
ธุรกรรม การรับประกนัผลิตภณัฑ ์ การเจรจาประกนัภยัและบริการอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัภยั การลงทะเบียน
ให้บริการท่ีเก่ียวกบัรถยนตแ์ละบริการอื่นๆ การส่งมอบแพคเกจตอ้นรับ การให้บริการหลงัการขาย เช่นการบ ารุงรักษา
และการจองการซ่อมรถยนต ์เพื่อระบุต าแหน่งรถยนตข์องท่าน การให้บริการ Connected Services แก่ท่าน เช่น ระบบน า
ทางเนวิเกเตอร์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอ านวยความสะดวกและแกปั้ญหาต่างๆ นดัหมายศูนยบ์ริการ พร้อม
ตรวจสอบประวติัการซ่อมและขอ้มูลรถยนต ์ เพื่อพิจารณาการน าเสนอเงินกูแ้ละคะแนนเครดิต เพื่อประมวลผลการ
จ่ายเงิน ออกใบเสร็จ จ านวนเงินท่ีคา้งช าระ ใบแจง้หน้ี และหลกัฐานการซ้ือ เพ่ือซ้ือหรือขายรถยนตมื์อสองหรือเสนอการ
ประมูล เพื่อท าการประมูลรถยนต ์ เพื่อแจง้ใหท้่านทราบเก่ียวกบัการเรียกคืนรถ การให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการ
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ให้บริการอื่นๆ ตามท่ีเรา และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั มีฐานะเป็นผูใ้ห้บริการ หรือไดรั้บการร้องขอ
จากท่าน เป็นตน้ 

2. การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื่อด าเนินการตรวจสอบและยืนยนัตวัของท่าน ในการลงทะเบียนและเขา้รับ
บริการต่างๆ จากเรา 

3. เพ่ือปรับปรุงการด าเนนิธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ จดัการ ปรับปรุง ด าเนินการวิจยั วางแผน 
ท าแบบส ารวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อน าไปพฒันาระบบ คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ
ของเรา และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เช่น ความพึงพอใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจเก่ียวกบัการ
ขายผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในเร่ืองผลิตภณัฑ ์ ส่ือดิจิทลั และแคมเปญทางการตลาดของ
เรา รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค พฤติกรรม เป็นตน้ รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบและความสนใจของ
ท่านในผลิตภณัฑห์รือการบริการของเรา และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั หรือเพื่อสร้างรายงานแบบรวม
และเป็นนิรนาม เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธีการแกไ้ข หรือเพื่อการฝึกอบรมพนกังาน และการประเมินผลงานของ
พนกังาน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

4. เพ่ือจัดการความสัมพนัธ์กบัท่าน: เพื่อติดต่อส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านไดรั้บจากเรา บริษทั โต
โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ผูใ้ห้บริการของเรา หรือจากบริษทัคู่คา้ของเรา เพื่อแจง้เตือนท่านรวมไปถึงแจง้เตือน
การต่ออายทุะเบียนรถหรือประกนั เพื่อประมวลผลและอปัเดตขอ้มูลของท่านในฐานะสมาชิกของเรา เพื่อใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัรถยนตข์องท่าน จดัเตรียมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและขอ้มูลรถยนต ์ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ของเรา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื่อการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบขอ้ซกัถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา 

5. การตลาดและการส่ือสาร:  เพื่อการวิเคราะหท์างการตลาด การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร และการ
มอบสิทธิพิเศษท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่าน การเรียนเชิญให้ท่านเขา้ร่วมกิจกรรม และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
ผลิตภณัฑห์รือการให้บริการของเราและ/หรือ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ผูใ้หบ้ริการของเราท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากเรา ผา่นช่องทางการติดต่อท่ีท่านให้ไวก้บัเรา ไดแ้ก่เวป็ไซค ์อีเมล โทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณีย ์SMS MMS 
หรือส่ือสังคมออนไลนต์่างๆ เป็นตน้  

6. การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อดูแลจดัการการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบการ
ส่ือสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการธุรกิจเพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน 

7. การปฏบิัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์ค าส่ัง ขอ้ก าหนดและหนา้ท่ีตามกฎหมายของเรา 
8. ความเส่ียง: เพื่อการจดัการความเส่ียงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเส่ียง  
9. การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อวตัถุประสงคด์า้นความมัน่คงปลอดภยั เช่น การถ่ายภาพ และ บนัทึกวิดิทศัน์ เพื่อใช้

สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเม่ือจ าเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น เพื่อตรวจจบั ป้องกนั และ
ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน เพื่อจดัการและป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์น เพื่อตรวจจบัและป้องกนัการกระท าผิดภายใน
สถานท่ีหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรา 

10. การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น 
เพื่อปฏิบติัตามกฎดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทจุริต) รวมถึงการท าการตรวจสอบและ
บนัทึกเป็นการภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลดา้นการทจุริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอืน่ๆ  

11. ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟ้ืนฟูกิจการ หรือกรณีอ่ืนท่ีคลา้ยกนั เราอาจส่งหรือโอน
ขอ้มูลของท่านให้กบับุคคลท่ีสามหน่ึงฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการดงักล่าว 
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12. ชีวิต: เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบคุคล 
 

6.2 เราเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย ประการใด
ประการหน่ึงต่อไปน้ี 

1. เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเราอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
2. เพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่าน หรือองคก์รท่ีท่านเป็นตวัแทน เป็นคู่สัญญากบัเราหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ

ท่านก่อนเขา้ท าสัญญานั้น 
3. เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก  
4. เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
5. เพื่อประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
6. ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัความยินยอมจากท่านส าหรับกิจกรรมบางประเภทซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้ หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของทา่น 

6.3 ในกรณีท่ีเราอาจใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่าน เพื่อการด าเนินการอยา่งอื่นท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เราจะมีหนงัสือบอกกล่าว
ให้แก่ท่านเพ่ือทราบเพ่ิมเติม โดยจะระบุถึงขอ้มูลท่ีใชเ้ก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวและจะด าเนินการขอความยินยอมจาก
ท่านก่อนในกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน 

6.4 ในกรณีท่ีเรามีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลจากทา่นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่เขา้ท าสัญญา แลว้ท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบคุคลแก่เราเม่ือมีการร้องขอ เราอาจไม่
สามารถปฏิบติัตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งขา้งตน้ได ้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านไปยงับคุคลภายนอกซ่ึงเกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อ

วตัถุประสงคต์ามนโยบายฯฉบบัน้ี โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพ่ือศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการท่ีบคุคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นได ้ ซ่ึงท่านเองก็ตกอยู่
ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านั้นแยกต่างหากดว้ยเช่นกนั 

7.2 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงค ์ให้แก่บุคคลท่ีสามดงัต่อไปน้ี 

1. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด: เน่ืองจากเราเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตบ์ริษทั  โตโยตา้เภตรา จ ากดั สาขา 
ส านกังานใหญ่ , รังสิต , ลาดหลุมแกว้ และ เมืองปทุม  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากดั 

2. บริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด: เน่ืองจากบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เป็น
ส่วนหน่ึงของบริษทัในกลุ่มโตโยตา้ ซ่ึงร่วมมือกนัในการให้บริการลูกคา้และให้บริการระบบตา่งๆ เราอาจมีความ
จ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านไปยงับริษทัในเครือของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ดงัต่อไปน้ี 

หรืออนุญาตให้บริษทัในเครือของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวข้า้งตน้  
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1) บริษทั โตโยตา้ ไดฮทัสุ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
2) บริษทัสยามโตโยตา้อุตสาหกรรม จ ากดั  
3) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้เวิคส จ ากดั 
4) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้บอด้ี ประเทศไทย จ ากดั  
5) บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส จ ากดั 
6) บริษทั เทคโนโลยียานยนตโ์ตโยตา้ จ ากดั  
7) บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
8) บริษทั ขา้วรัชมงคล จ ากดั 
9) บริษทั ออ็คชัน่ เอก็เพรส จ ากดั 
10) บริษทั ฮีโน่ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
11) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ คอร์ปอเรชนั (ญ่ีปุ่ น)  
12) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (สิงคโปร์) 

3. ผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์อ่ืนๆ: เราอาจแบ่งปันและรับขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านจากผูแ้ทน
จ าหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์อยูใ่กลท้่านเพ่ือให้บริการแก่ท่าน   

4. ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบง่ปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดัหาผลิตภณัฑบ์ริการจากภายนอก
เพ่ือใหบ้ริการต่างๆ แทนเราหรือเพ่ือช่วยในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่ท่าน ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง 
1. ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง 
2. ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
3. บริษทัที่ให้บริการดา้นการวิจยัและส ารวจตลาด 
4. บริษทัที่ให้บริการดา้นการวิเคราะห์ 
5. บริษทัที่ให้บริการดา้นการตลาด ส่ือโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค ์และการส่ือสาร 
6. ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการส่ือสาร 
7. ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด ์

5. บริษัทคู่ค้าของเรา: ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  ศูนยบ์ริการซ่อมเร่งด่วน Fix Fit ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน
อะไหล่รถยนต ์ (Supplier) ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ
ร้านอาหาร เป็นตน้ ท่ีเราอาจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการให้แก่ท่าน 

6. บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายก าหนด: ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบติั
ตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ 
หรือบคุคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีท่ีเราเช่ือว่าจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือกฎขอ้บังคบัทางกฎหมาย 
หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบคุคลอืน่ หรือเพื่อความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรือ
จดัการเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั 

7. ที่ปรึกษา: ซ่ึงรวมถึงทนาย เจา้หนา้ท่ีเทคนิค และผูต้รวจสอบบญัชีท่ีช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจของเรา และใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย 

8. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี: ในกรณีของการฟ้ืนฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วน
หน่ึง การขาย การซ้ือ การด าเนินกิจการร่วมคา้ การมอบ การโอน หรือการจ าหน่วยส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของธุรกิจ 
ทรัพยสิ์น หรือหุน้ หรือธุรกรรมอื่นท่ีคลา้ยกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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7.3 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านให้แก่บคุคลภายนอกในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดหรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
อนุญาต ดงันั้นหากกฎหมายก าหนดว่าตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากทา่นก่อน                                          

 

8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
8.1 เน่ืองจากเราเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์บริษทั โตโยตา้เภตรา จ ากดั สาขา ส านกังานใหญ่ , รังสิต , ลาดหลุมแกว้ และ เมือง

ปทุม  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั จึงอาจมีการโอนหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบคุคลของ
ท่านระหว่างกนั เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคข์า้งตน้ เพื่อใหท้่านสามารถเขา้ถึง
บริการของเรา เพ่ือให้การดูแลลูกคา้ เพ่ือตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงบริการ เพ่ือการพฒันาเน้ือหา หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ์ืน่ 
ท่ีระบใุนนโยบายฯ น้ี 

8.2 เม่ือมีการโอนขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านไปยงับริษทัในเครือของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ในต่างประเทศ 
เราจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัเพื่อให้
แน่ใจว่ามีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระดบัที่เพียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจดว้ยว่า ผูรั้บโอนขอ้มูลใน
ต่างประเทศจะใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยมาตรฐานการคุม้ครองท่ีเทียบเท่ากบัการคุม้ครองภายใต้
กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกนั หากจ าเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8.3 ในกรณีท่ีเรามีความจ าเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศ หากเราพบว่ามาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอตามหลกัเกณฑก์ารให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศยัฐานทางกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอนุญาตให้กระท าไดเ้พื่อโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย 

9. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
9.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นนโยบายน้ี และตาม

หนา้ท่ีของเราภายใตก้ฎหมาย โดยหลงัจากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจ าเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บไดอ้ีก
ต่อไป เราจะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบ 

9.2 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอาจแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคล ในกรณีท่ีจะน าขอ้มูล
ส่วนบุคคลมาใชเ้ป็นระยะเวลาส้ันๆ เช่น เพ่ืองานใดงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือท าลายขอ้มูลนั้นหลงัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

9.3 ท่านมีสิทธิท่ีจะให้เราลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านไดใ้นบางกรณี เวน้แต่เรามี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามกฎหมายก าหนด 

10.  นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ผลิตภณัฑ ์ บริการและเวบ็ไซตข์องเราไม่ไดมี้เป้าหมายหรือเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาวท่ี์อายตุ  ่ากว่า 20 ปี 

บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผูเ้ยาว ์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้
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ความสามารถซ่ึงตอ้งการจะติดตอ่ด าเนินการกบัเรา ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูพ้ิทกัษต์าม
กฎหมายหรือผูอ้นุบาลก่อนท่ีจะติดต่อเราหรือใหข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่านแก่เรา 

 

11.  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
 เม่ือท่านซ้ือหรือเช่าซ้ือรถยนต ์ หรือติดต่อเราเพื่อเขา้รับบริการหลงัการจ าหน่าย เช่น การซ่อมบ ารุงรถยนต ์ การรับสิทธิประโยชน์

พิเศษ และการรับบริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ของท่าน เราจะมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านให้แก่บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เน่ืองจากเราเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตบ์ริษทั  โตโยตา้เภตรา จ ากดั สาขา ส านกังานใหญ่ , รังสิต , ลาด
หลุมแกว้ และ เมืองปทุม  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั  

อยา่งไรก็ตามเรา และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เป็นนิติบุคคลแยกจากกนัและต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตวั
ของตนเอง หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากดั กรุณาติดต่อไปท่ีบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั โดยตรง เพ่ือให้มัน่ใจว่าท่านเขา้ใจแนวทางและวิธีปฏิบติัในการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั โดยเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั  

12. สิทธใินข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ท่านมีสิทธิต่อไปน้ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยูใ่นความครอบครองของเรา หากท่านประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ ท่านสามารถ
ติดต่อเราไดต้ามรายละเอียดในหวัขอ้ "วิธีการติดต่อเรา" ขา้งตน้  

12.1 สิทธิในการเขา้ถึง 
ท่านอาจขอเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีท่านให้ไวแ้ก่เราได ้เวน้แต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือ
ค าส่ังศาล หรือ การเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดนั้นจะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอ้ื่น  

12.2 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลให้ถกูตอ้ง 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านหากขอ้มูลส่วนบคุคลเก่ียวกบัท่านท่ีอยูใ่นความครอบครองของเรานั้นไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่สมบูรณ์  

12.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล 
ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านได ้ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรือใชอ้ีกต่อไป   
2. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดเ้พิกถอนความยินยอมใหเ้ราท าการเก็บรักษา ใช ้ และเปิดเผย และเราไดท้  าการตรวจสอบแลว้ 

ไม่มีเหตุตามกฎหมายท่ีเราจะสามารถเก็บรวบรวมหรือใชอ้ีกต่อไป 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

17 

8 



มีผลบงัคบั วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563   การแกไ้ข 00                                                                                                                       
 

3. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดท้  าการคดัคา้นมิใหเ้ราท าเกบ็รวบรวมหรือใชอ้ีกต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธค าขอคดัคา้น
โดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

4. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั
การตลาดแบบตรง  

5. ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไวข้า้งตน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น การเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้นมีความจ าเป็นตามวตัถุประสงคเ์พ่ือการปฏิบติัตามสัญญา หรือเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย  ปฏิบติัตาม ใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้ขอ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวตัถุประสงคอ์ืน่ท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้

12.4 สิทธิในการจ ากดัการใช ้
ท่านมีสิทธิขอให้เราระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ท่านไดข้อใหเ้ราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และเราอยูใ่นขั้นตอนการตรวจสอบค า
ขอของท่าน 

2. ท่านไดข้อให้ระงบัการใชข้อ้มูลท่ีเราอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าว   

3. เราหมดความจ าเป็นในการเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความจ าเป็นตอ้ง
ขอใหเ้ราเก็บรักษาไวเ้พ่ือใชใ้นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพ่ือประโยชนข์องท่าน 

4.  ท่านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านโดยอาศยัหรืออา้งประโยชน์สาธารณะ หรือ
การใชอ้ านาจรัฐ หรือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราอยูใ่นขั้นตอนการตรวจสอบค าขอของท่าน 

5. ท่านไดค้ดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัหรืออา้งการศึกษาวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่นขั้นตอนการตรวจสอบค าขอของท่าน  

12.5 สิทธิในการคดัคา้น 
ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบคุคลอื่น 
2. เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือการใชอ้ านาจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่เรา  
3. กรณีท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดแบบตรง 
4. เป็นการด าเนินการเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) 

หากท่านใชสิ้ทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ท่านมีสิทธิแจง้ความประสงคว่์าจะ
ให้เราลบหรือจ ากดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ิมเติมได ้

12.6 สิทธิในการโอนยา้ย 
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ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมไว ้ โดยขอให้เราส่งขอ้มูลดงักล่าวใหท้่านในรูปแบบเอกสารหรือ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยวิธีการอตัโนมติัได ้เวน้แต่ การขอโอนยา้ยขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัของ
วิธีการของเรา 

 

12.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยได ้  หากเป็นกรณีท่ีท่านไดเ้คยใหค้วามยินยอมไวก้บัเรา เวน้
แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาของเราท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่าน ทั้งน้ี 
การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความ
ยินยอมไปแลว้ 

12.8 สิทธิในการร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลได ้ ในกรณีท่ีพบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนไดผ้า่นช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณีดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลได ้

13. การแก้ไขนโยบายฯ นี ้

13.1 เราอาจแกไ้ขนโยบายฯ น้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช ้โดยเราจะแจง้นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงใหท้่านทราบผา่นช่องทางการติดต่อของเรา 

13.2 เราจะใชน้โยบายฯ ฉบบัล่าสุด ส าหรับอา้งอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 

นโยบายฯ น้ีมีผลบงัคบั วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 และให้ใชแ้ทนนโยบายความเป็นส่วนตวัต่าง ๆ ท่ีเราก าหนดมาก่อนหนา้น้ีทั้งหมด  

   ประกาศ ณ วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2565  

        ................................................... 

           (นายกลา้ณรงค ์ เภตรา) 

              กรรมการผูจ้ดัการ 
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