
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ("TMT" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน (ตามที-นิยามไวด้า้นล่างนี. ) ในนโยบายความเป็นส่วนตวันี.  ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไป
ต่างประเทศของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที-ไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของทา่นและแนวทางปฏิบติัเกี-ยวกบัขอ้มูลดงักล่าว  

1. เกี�ยวกับเรา  
 TMT เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลที-เก็บ ใช ้เปิดเผย และโอนไปต่างประเทศซึ-งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

TMT เป็นนิติบุคคลที-จดัตั. งขึ.นภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย มีสํานกังานใหญ่ตั. งอยู่ที- 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตาํบล
สาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

TMT เป็นส่วนหนึ-งของครอบครัวโตโยตา้ทั-วโลก และเป็นผูผ้ลิตรายสาํคญัที-สุดรายหนึ-งของโตโยตา้ มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนิน
กิจการเพื-อการผลิตและจดัจาํหน่ายรถยนตน์ั-งส่วนบุคคลและรถยนตเ์พื-อการพาณิชย ์ภายในประเทศไทยและส่งออกเพื-อจาํหน่ายไป
ยงัประเทศต่าง ๆ ทั-วโลก รวมถึงการใหบ้ริการหลงัการจาํหน่าย เช่น การซ่อมบาํรุงรถยนต ์การใหสิ้ทธิประโยชน์พิเศษ และการ
ให้บริการอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งเพื-อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้และบุคคลทั-วไป นอกจากนี.  TMT ยงัอยู่ระหว่าง
เตรียมการสู่การเดินทางอนัทา้ทายดว้ยการพลิกโฉมกิจการสู่การเป็น "องคก์รแห่งการขบัเคลื-อน" (Mobility Company) ในฐานะ
ศูนยก์ลางการดาํเนินกิจการหลกัของโตโยตา้ประจาํภูมิภาคเอเชีย โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหนึ-งของการจาํหน่ายและการ
ใหบ้ริการของเรา 

2. วิธีการติดต่อเรา 
หากท่านต้องการสอบถามเพิ-มเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นี.  ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ 
(https://www.toyota.co.th/en/contact) หรือตามขอ้มูลการติดต่อที-ระบุไวด้า้นล่าง 
• ส่งอีเมลถึงเราไดที้-:   dataprotection@toyota.co.th  
• โทรศพัทติ์ดต่อเราไดที้-หมายเลข: ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (]]) ^-`ab]-`^^^ กด 2 (หรือ db^^-`abeee โทรฟรีสาํหรับ 
     ต่างจงัหวดัเฉพาะโทรศพัทพ์ื.นฐานตลอด `e ชั-วโมง) 
     เวลาทาํการ:  จนัทร์ - ศุกร์  8.00 -17.00 น. 

 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใดก็ตามเกี-ยวกบับุคคล ซึ-งทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั.นได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่

รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ   

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที�เก็บรวบรวม  
4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที-เราเก็บรวบรวมขึ.นอยู่กบัความสัมพนัธ์ของท่านกบัเรา และบริการหรือผลิตภณัฑ์ที-ท่านตอ้งการจากเรา 

ขอ้มลูส่วนบุคคลเกี-ยวกบัท่านที-เราอาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีงขอ้มูล
ส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปนี.   



(ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คาํนาํหนา้ชื-อ ชื-อ นามสกุล เพศ อาย ุอาชีพ ตาํแหน่งงาน ที-ทาํงาน ตาํแหน่ง การศึกษา สญัชาติ 
วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรที-ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที-บตัรประจาํตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขี-รถยนต ์เป็นตน้) ลายมือชื-อ การบนัทึกเสียง การบนัทึกการสนทนาทาง
โทรศพัท ์รูปถ่าย การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบา้น และขอ้มูลประจาํตวัอื-น ๆ 

(ข) รายละเอียดที�ใช้ติดต่อ เช่น ที-อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร ขอ้มูลตาํแหน่งที-ต ั.ง ที-อยู่อีเมล LINE ID บญัชี 
Facebook Instagram ID และ ID อื-นๆ จากเวบ็ไซตเ์ครือขา่ยสงัคมออนไลน ์

(ค) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจาํรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยี-ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื- องยนต์
หมายเลขตวัถงัรถ ประเภทรถยนต ์ระยะทางเป็นไมล ์แบตเตอรี-  แรงดนัไฟฟ้า ระดบันํ. ามนั การสึกหรอของเบรก ขอ้มูล
ตาํแหน่งและการเคลื-อน (เช่น เวลา ตาํแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกนัภยัรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง 
รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมสําหรับ Connected Service (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด) สมุดคู่มือทะเบียน
รถยนต ์เอกสารการตรวจรถยนต ์รายละเอียดขอ้มูลที-ไดร้ับจากการใช ้Connected Services ขอ้มลู GPS และตาํแหน่งของ
รถยนต ์รายงานประวตัิรถยนต ์และขอ้มูลที-เกี-ยวขอ้งกบัรถยนตอื์-นๆ 

(ง) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี ขอ้มูลพร้อมเพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย และขอ้มูลดา้นการเงินอื-นๆ  

(จ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชําระเงิน วนัที-และ/หรือเวลาที-ชําระเงิน จาํนวนเงินที-ชําระ วิธีการชําระ 
รายละเอียดเกี-ยวกับการขอเงินคืน การลงทะเบียน ดอกเบี. ย เงินดาวน์ ค่างวดและจาํนวนงวด วนัที-และสถานที-ซื. อ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ที-อยู่/วนัที-และเวลารับมอบรถ แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบจองซื.อ ใบตอบรับ ลายมือชื-อผูรั้บ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบแจง้หนี.  ธุรกรรม ประวติัธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื-นๆ ของบริการหรือผลิตภณัฑ์ที-
ท่านซื.อ  

(ฉ) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื�อสาร เช่น ตวัเลือกของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากเรา บริษทัในเครือ 
บริษทัคูค่า้ และตวัเลือกในการติดต่อสื-อสารของท่าน 

(ช) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกคา้เป้าหมาย รถยนต์และสีรถยนต์ที-ใช้อยู่ในปัจจุบนั ขอ้มูลการทดลองขบั 
แผนการซื.อ รถยนต์ที-ท่านสนใจ รุ่นที-ท่านสนใจ บนัทึกขอ้มูลการติดตาม (เช่น ขอ้มูลการเยี-ยมชมศูนยบ์ริการรถยนต์ 
ขอ้มูลการจอง) แหล่งที-มา (เช่น จากการมาเยี-ยมชมศูนยบ์ริการรถยนต์ มีผูแ้นะนาํมา มอเตอร์โชว ์จากลูกคา้ปัจจุบนั 
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน)์ เหตผุลที-ไม่สามารถปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของ TMT 

(ซ) รายละเอียดประวัติ เช่น บญัชีผูใ้ช ้Connected Services ชื-อลงทะเบียนเขา้ใช้หรือชื-อผูใ้ช ้Application (เช่น T-Connect 
Application) รายละเอียดประวติัการใชบ้ริการและผลิตภณัฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวติัการติดต่อ ประวติัการร้องเรียน 
ความสนใจของท่าน ความตอ้งการ คาํติชม และคาํตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

(ฌ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที-อยูอิ่นเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชั-นของเบราวเ์ซอร์ 
พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน คุกกี.  รหสัอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอปุกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลา
และสถานที-ที-เขา้ถึง 
 

4.2 หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื-น เช่น ชื-อ นามสกุล รายละเอียดที-อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์สําหรับการติดต่อ
ฉุกเฉินแก่เรา หรือสมาชิกครอบครัวที-ใชร้ถของท่าน ท่านตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่านมีอาํนาจที-จะกระทาํไดแ้ละเราไดรั้บ
อนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายให้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั.นตามนโยบายฯ นี.  โปรดใหน้โยบายฯ นี.แก่บุคคล
แหล่านั.นเพื-อให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใชฐ้านทางกฎหมายอื-นๆ เป็นขอ้ยกเวน้ความยินยอม) ให้ส่งมอบ
ขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่เราตามนโยบายฯ นี.   



4.3 เราจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลประเภทที-มีความอ่อนไหว เช่น เชื.อชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื-อในลทัธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม 
ขอ้มลูชีวภาพ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที-กฎหมายบญัญติัให้เราทาํได ้หรือเมื-อท่านใหค้วามยินยอมไวโ้ดยชดัแจง้ 

ท่านจะตอ้งทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลทั.งหมดที-ใหไ้วเ้ป็นขอ้มูลที-ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริง 

5. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เราอาจไดรั้บและเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงันี.  
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที�ท่านให้แก่เรา: ท่านอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มกัจะมีขึ.นเมื-อท่านติดต่อเราเมื-อตอ้งการ

สอบถามขอ้มูล กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมคัรสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื-อการรับหรือขอ
ทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ ์บริการ หรือสิทธิประโยชนต์่างๆ จากเรา หรือเมื-อทา่นแสดงความคิดเห็นกลบัมายงัเรา 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที�เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคบางประการเกี-ยวกบัอุปกรณ์
ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน ซึ-งเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที-จดัเก็บโดยคุกกี.  (Cookies) และเทคโนโลยอีื-น ๆ 
ที-คลา้ยกนั โดยเราจะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการใชง้าน 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที�ได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครั. งเราจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลเกี-ยวกบัท่านจากผูอ้ื-น เช่น บริษทัในเครือ 
ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้หบ้ริการของเรา หรือบริษทัคู่คา้ของเรา หากบริษทัเหล่านั.นไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว 
และ/หรือซึ-งท่านไดเ้คยใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลไวก้บับุคคลดงักล่าวแลว้แตก่รณี  

6. วัตถปุระสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1 เราเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื-อวตัถุประสงคต์่อไปนี.  (เรียกรวมกนัวา่ "วัตถุประสงค์")   

(ก) เพื�อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื-อบริหารจดัการ เขา้ทาํสัญญาและปฏิบติัหนา้ที-ของเราตามสญัญา หรือขอ้
ผูกพนัใดๆ ก็ตามที-เรามีร่วมกบัท่าน หรือองคก์รที-ท่านเป็นตวัแทน เช่น การจองการทดลองขบั การส่งมอบรถยนต ์การ
ปฏิบติัตามสญัญาซื.อขายผลิตภณัฑ ์บริการที-เกี-ยวขอ้งกบัการชาํระเงิน ซึ-งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยนั และการยกเลิก
ธุรกรรม การรับประกันผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริการอื-นๆที-เกี-ยวขอ้งกับประกันภัย การลงทะเบียน
ใหบ้ริการที-เกี-ยวกบัรถยนตแ์ละบริการอื-นๆ การส่งมอบแพคเกจตอ้นรับ การใหบ้ริการหลงัการขาย เช่นการบาํรุงรักษา
และการจองการซ่อมรถยนต ์เพื-อระบุตาํแหน่งรถยนตข์องท่าน การใหบ้ริการ Connected Services แก่ทา่น เช่น ระบบนาํ
ทางเนวิเกเตอร์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอาํนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ นดัหมายศูนยบ์ริการ พร้อม
ตรวจสอบประวติัการซ่อมและขอ้มูลรถยนต์ เพื-อพิจารณาการนาํเสนอเงินกู้และคะแนนเครดิต เพื-อประมวลผลการ
จ่ายเงิน ออกใบเสร็จ จาํนวนเงินที-คา้งชาํระ ใบแจง้หนี.  และหลกัฐานการซื.อ เพื-อซื.อหรือขายรถยนตมื์อสองหรือเสนอการ
ประมูล เพื-อทาํการประมูลรถยนต์ เพื-อแจง้ให้ท่านทราบเกี-ยวกับการเรียกคืนรถ การให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการ
ใหบ้ริการอื-นๆ ตามที-เรา และผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ มีฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการ หรือไดรั้บ
การร้องขอจากท่าน เป็นตน้ 

(ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื-อดาํเนินการตรวจสอบและยืนยนัตวัของท่าน ในการลงทะเบียนและเขา้รับ
บริการต่างๆ จากเรา 

(ค) เพื�อปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพื-อการประเมิน วเิคราะห์ จดัการ ปรับปรุง ดาํเนินการวิจยั วางแผน 
ทาํแบบสาํรวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื-อนาํไปพฒันาระบบ คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ



ของเรา เช่น ความพึงพอใจเกี-ยวกบัผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจเกี-ยวกบัการขายผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการของผูแ้ทน
จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ เพื-อประเมินประสิทธิภาพในเรื-องผลิตภณัฑ์ สื-อดิจิทลั และแคมเปญ
ทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค พฤติกรรม เป็นตน้ รวมถึงขอ้มูลเกี-ยวกบัความชอบ
และความสนใจของท่านในผลิตภณัฑห์รือการบริการของเรา หรือเพื-อสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม เพื-อทราบถึง
ปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือเพื-อการฝึกอบรมพนักงาน และการประเมินผลงานของพนักงาน เพื-อปรับปรุงธุรกิจ 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

(ง) เพื�อจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพื-อติดต่อสื-อสารกบัท่านเกี-ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการที-ท่านไดรั้บจากเรา บริษทัใน
เครือ ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้ เลกซัส และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้ห้บริการของเรา หรือจากบริษทัคู่คา้ของเรา เพื-อแจง้
เตือนท่านรวมไปถึงแจง้เตือนการต่ออายุทะเบียนรถหรือประกัน เพื-อประมวลผลและอปัเดตขอ้มูลของท่านในฐานะ
สมาชิกของเรา เพื-อใหข้อ้มูลเกี-ยวกับรถยนต์ของท่าน จดัเตรียมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและขอ้มูล
รถยนต ์เพื-อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของเรา เพื-ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื-อ
การดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบขอ้ซกัถามที-เกี-ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการของเรา 

(จ) การตลาดและการสื�อสาร: เพื-อการวิเคราะห์ทางการตลาด การแจง้ขอ้มูลขา่วสาร การประชาสมัพนัธ์ การสื-อสาร การมอบ
สิทธิพิเศษที-เป็นประโยชน์แก่ท่าน การเชิญให้ท่านเขา้ร่วมกิจกรรม และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์หรือ
การใหบ้ริการของเราและ/หรือ ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ บริษทัในเครือของโตโยตา้ ผู ้
ใหบ้ริการของเราที-ไดรั้บการมอบหมายจากเรา ผ่านช่องทางการติดต่อที-ท่านใหไ้วก้บัเรา ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์อีเมล โทรศพัท ์
โทรสาร ไปรษณีย ์SMS MMS หรือสื-อสงัคมออนไลนต์่างๆ เป็นตน้ 

(ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื-อดูแลจดัการการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบการ
สื-อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการธุรกิจเพื-อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน 

(ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื-อปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์คาํสั-ง ขอ้กาํหนดและหนา้ที-ตามกฎหมายของเรา 
(ซ) ความเสี�ยง: เพื-อการจดัการความเสี-ยงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี-ยง  
(ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื-อวตัถุประสงคด์า้นความมั-นคงปลอดภยั เช่น การถ่ายภาพ และ บนัทึกวดิิทศัน ์เพื-อใช้

สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื-อจาํเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอย่างเช่น เพื-อตรวจจบั ป้องกนั และ
ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน เพื-อจดัการและป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์น เพื-อตรวจจบัและป้องกนัการกระทาํผิดภายใน
สถานที-หรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรา 

(ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื-อพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพื-อตรวจสอบวา่มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบอื-นๆ (เช่น 
เพื-อปฏิบติัตามกฎดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทุจริต) รวมถึงการทาํการตรวจสอบและ
บนัทึกเป็นการภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลดา้นการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื-นๆ  

(ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื. นฟกิูจการ หรือกรณีอื-นที-คลา้ยกนั เราอาจส่งหรือโอน
ขอ้มลูของท่านใหก้บับุคคลที-สามหนึ-งฝ่ายหรือมากกวา่ในฐานะที-เป็นส่วนหนึ-งของการดาํเนินการดงักล่าว 

(ฏ) ชีวิต: เพื-อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

6.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใด
ประการหนึ-งต่อไปนี.  
(ก) เพื-อปฏิบติัตามกฎหมายที-เราอยูภ่ายใตบ้งัคบั 



(ข) เพื-อปฏิบติัตามสญัญาที-ท่าน หรือองคก์รที-ท่านเป็นตวัแทน เป็นคูสั่ญญากบัเราหรือเพื-อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ
ท่านก่อนเขา้ทาํสญัญานั.น 

(ค) เป็นการจาํเป็นเพื-อประโยชนโ์ดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก  
(ง) เพื-อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(จ) เพื-อประโยชนส์าธารณะ สาํหรับการดาํเนินภารกิจเพื-อประโยชนส์าธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ที-ของรัฐ 
(ฉ) ในกรณีที-จาํเป็นตอ้งอาศยัความยินยอมจากท่านสําหรับกิจกรรมบางประเภทซึ- งเกี-ยวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยนิยอมจากท่านก่อนการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.3 ในกรณีที-เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื-อการดาํเนินการอย่างอื-นที-ไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เราจะมีหนงัสือบอกกล่าว
ใหแ้ก่ท่านเพื-อทราบเพิ-มเติม โดยจะระบุถึงขอ้มูลที-ใชเ้กี-ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวและจะดาํเนินการขอความยินยอมจาก
ท่านก่อนในกรณีที-ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน 

6.4 ในกรณีที-เรามีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านเพื-อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความ
จาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื-อเขา้ทาํสัญญา แลว้ท่านไม่สามารถใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่เราเมื-อมีการร้องขอ เราอาจไม่
สามารถปฏิบติัตามวตัถุประสงคที์-เกี-ยวขอ้งขา้งตน้ได ้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 
7.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกซึ- งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื-อ

วตัถุประสงคต์ามนโยบายฯฉบบันี.  โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั.นเพื-อศึกษาขอ้มูล
เพิ-มเติมเกี-ยวกบัวิธีการที-บุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ซึ- งท่านเองก็ตกอยู่
ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านั.นแยกต่างหากดว้ยเช่นกนั 

7.2 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงค ์ใหแ้ก่บุคคลที-สามดงัต่อไปนี.  

(ก) บริษัทในเครือของโตโยต้า: เนื-องจากเราเป็นส่วนหนึ-งของบริษทัในกลุม่โตโยตา้ ซึ-งร่วมมือกนัในการใหบ้ริการลูกคา้และ
ให้บริการระบบต่างๆ เราอาจมีความจําเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือดังต่อไปนี.  หรือ
อนุญาตใหบ้ริษทัในเครือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื-อวตัถุประสงคที์-ระบุไวข้า้งตน้  
1) บริษทั โตโยตา้ ไดฮทัสุ เอน็จิเนียริ-ง แอนด ์แมนูแฟคเจอริ-ง จาํกดั 
2) บริษทัสยามโตโยตา้อตุสาหกรรม จาํกดั  
3) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้เวิคส จาํกดั 
4) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้บอดี.  ประเทศไทย จาํกดั  
5) บริษทั โตโยตา้ บอดี.  เซอร์วสิ จาํกดั 
6) บริษทั เทคโนโลยียานยนตโ์ตโยตา้ จาํกดั  
7) บริษทั โตโยตา้ ลีสซิ-ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
8) บริษทั ขา้วรัชมงคล จาํกดั 
9) บริษทั ออ็คชั-น เอก็ซ์เพรส จาํกดั  
10) บริษทั ฮีโน่ แมนูแฟคเจอริ-ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
11) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ คอร์ปอเรชนั (ญี-ปุ่น)  



12) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (สิงคโปร์) 
(ข) ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์: เราอาจแบ่งปันและรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากผูแ้ทน

จาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตที์-ท่านเลือกหรือที-อยู่ใกลท่้านเพื-อใหบ้ริการแก่ท่าน ท่านสามารถดูขอ้มูลเพิ-มเติมได้ที- 
https://www.toyota.co.th, https://www.lexus.co.th/ และ https://www.toyotasure.com/ 

(ค) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้ดัหาผลิตภณัฑ์บริการจากภายนอก
เพื-อใหบ้ริการต่างๆ แทนเราหรือเพื-อช่วยในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ท่าน ซึ-งรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพยีง 
1) ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง 
2) ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
3) บริษทัที-ใหบ้ริการดา้นการวจิยัและสาํรวจตลาด 
4) บริษทัที-ใหบ้ริการดา้นการวิเคราะห ์
5) บริษทัที-ใหบ้ริการดา้นการตลาด สื-อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค ์และการสื-อสาร 
6) ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการสื-อสาร 
7) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด ์

(ง) บริษัทคู่ค้าของเรา: ทั.งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ศูนยบ์ริการซ่อมเร่งด่วน Fix Fit ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชิ.นส่วน
อะไหล่รถยนต์ (Supplier) ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ
ร้านอาหาร เป็นตน้ ที-เราอาจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการใหแ้ก่ท่าน 

(จ) บุคคลภายนอกตามที�กฎหมายกําหนด: ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื-อปฏิบติั
ตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั ซึ-งรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานที-บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ 
หรือบุคคลภายนอกอื-นๆ ในกรณีที-เราเชื-อว่าจาํเป็นจะตอ้งปฏิบตัิตามหนา้ที-ตามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 
หรือเพื-อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื-น หรือเพื-อความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื-อตรวจสอบ ป้องกนั หรือ
จดัการเกี-ยวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความมั-นคงหรือความปลอดภยั 

(ฉ) ที�ปรึกษา: ซึ- งรวมถึงทนาย เจา้หนา้ที-เทคนิค และผูต้รวจสอบบญัชีที-ช่วยเหลือในการดาํเนินธุรกิจของเรา และใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายและตอ่สูสิ้ทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย 

(ช) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที�: ในกรณีของการฟื. นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั.งหมดหรือส่วน
หนึ-ง การขาย การซื.อ การดาํเนินกิจการร่วมคา้ การมอบ การโอน หรือการจาํหน่วยส่วนหนึ- งหรือทั.งหมดของธุรกิจ 
ทรัพยสิ์น หรือหุน้ หรือธุรกรรมอื-นที-คลา้ยกนั  

7.3 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกในกรณีที-กฎหมายกาํหนดหรืออนุญาต ดงันั.นหากกฎหมาย
กาํหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
8.1 เนื-องจากเราเป็นส่วนหนึ-งของบริษทัในเครือของโตโยตา้ อาจมีการโอนหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านระหวา่งกนั เพื-อ

การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคข์า้งตน้ เพื-อใหท่้านสามารถเขา้ถึงบริการของเรา เพื-อให้
การดูแลลูกคา้ เพื-อตดัสินใจเกี-ยวกบัการปรับปรุงบริการ เพื-อการพฒันาเนื.อหา หรือเพื-อวตัถุประสงคอ์ื-น ที-ระบใุนนโยบายฯ นี.  

8.2 เมื-อมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือของโตโยตา้ในต่างประเทศ เราจะปฏิบติัตามกฎหมายที-เกี-ยวขอ้ง
กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัเพื-อใหแ้น่ใจวา่มีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล



ของท่านในระดบัที-เพียงพอ และเราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ผูรั้บโอนขอ้มูลในต่างประเทศจะใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่านดว้ยมาตรฐานการคุม้ครองที-เทียบเท่ากบัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกนั หากจาํเป็น 

8.3 ในกรณีที-เรามีความจาํเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ หากเราพบวา่มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลในต่างประเทศนั.นไม่เพียงพอตามหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที-คณะกรรมการประกาศ
กาํหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศยัฐานทางกฎหมายอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งซึ-งอนุญาตใหก้ระทาํไดเ้พื-อโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย 

9. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
9.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที-จาํเป็น เพื-อดาํเนินการตามวตัถุประสงคที์-กําหนดไวใ้นนโยบายนี.  และตาม

หนา้ที-ของเราภายใตก้ฎหมาย โดยหลงัจากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจาํเป็นหรือไม่มีกฎหมายใหส้ามารถเก็บไดอี้ก
ต่อไป เราจะลบหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลนั.น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบ 

9.2 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอาจแตกต่างกนัขึ.นอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที-จะนาํขอ้มูล
ส่วนบุคคลมาใชเ้ป็นระยะเวลาสั.นๆ เช่น เพื-องานใดงานหนึ-งเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพื-อวตัถุประสงคใ์น
การสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทาํลายขอ้มลูนั.นหลงัสิ.นสุดระยะเวลาดงักล่าว 

9.3 ท่านมีสิทธิที-จะใหเ้ราลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที-ไม่สามารถระบุตวัท่านไดใ้นบางกรณี เวน้แต่เรามี
ความจาํเป็นที-จะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามกฎหมายกาํหนด 

10.  นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์  
 ผลิตภณัฑ์ บริการและเวบ็ไซตข์องเราไม่ไดมี้เป้าหมายหรือเจตนาที-จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาวที์-อายตุ ํ-ากว่า 20 ปี 

บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผูเ้ยาว ์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้
ความสามารถซึ-งตอ้งการจะติดต่อดาํเนินการกบัเรา ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองตามที-กฎหมายกาํหนด ผูพ้ิทกัษต์าม
กฎหมายหรือผูอ้นุบาลก่อนที-จะติดต่อเราหรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

11.  ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ 
 TMT และผูแ้ทนจาํหน่ายเป็นนิติบุคคลแยกจากกันและต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตวัของตนเอง หากท่านมีขอ้สงสัยเกี-ยวกบั

แนวทางปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้ทนจาํหน่าย รวมไปถึงหากท่านไม่ตอ้งการรับการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพนัธ์ การสื-อสาร และการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์หรือการใหบ้ริการของผูแ้ทนจาํหน่ายที-ไม่เกี-ยวขอ้งกบั TMT กรุณา
ติดต่อไปที-ผูแ้ทนจาํหน่ายนั.นโดยตรง 

 เมื-อท่านซื.อหรือเช่าซื.อรถยนตจ์ากผูแ้ทนจาํหน่าย ผูแ้ทนจาํหน่ายจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่เรา ผูแ้ทนจาํหน่ายและ
เราต่างเป็นนิติบุคคลแยกจากกนัและท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูแ้ทนจาํหน่ายเพื-อใหม้ั-นใจว่าท่านเขา้ใจแนวทาง
และวิธีปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้ทนจาํหน่ายนั.นๆ นอกจากนี.  เนื-องจากโดยทั-วไปผูแ้ทนจาํหน่ายมกัเป็น
ช่องทางแรกในการติดต่อของท่าน ผูแ้ทนจาํหน่ายจึงเป็นผูที้-สามารถใหค้าํตอบแก่ท่านเกี-ยวกบัแนวทางปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลได ้และแม ้TMT จะสนบัสนุนใหผู้แ้ทนจาํหน่ายตรวจสอบใหม้ั-นใจวา่ไดป้ฎิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ที-เกี-ยวขอ้งอย่างเต็มที- อีกทั.งใหข้อ้มูลเกี-ยวกบัหนา้ที-ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูแ้ทนจาํหน่ายแลว้ แต่ TMT ไม่มีส่วน
รับผดิชอบในการปฎิบตัิตามกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งของผูแ้ทนจาํหน่าย  



   

12. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ท่านมีสิทธิต่อไปนี. เกี-ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที-อยูใ่นความครอบครองของเรา หากท่านประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ ท่านสามารถ
ติดต่อเราไดต้ามรายละเอียดในหวัขอ้ "วธีิการติดต่อเรา" ขา้งตน้  

12.1 สิทธิในการเขา้ถึง 
ท่านอาจขอเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านใหไ้วแ้ก่เราได ้เวน้แต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือ
คาํสั-งศาล หรือ การเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดนั.นจะส่งผลกระทบที-อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอื้-น  

12.2 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 
ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านหากขอ้มูลส่วนบุคคลเกี-ยวกบัท่านที-อยูใ่นความครอบครองของเรานั.นไมถู่กตอ้ง
หรือไม่สมบูรณ์  

12.3 สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลู 
ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลที-ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณี
ดงัต่อไปนี.  

(ก) ขอ้มลูส่วนบุคคลที-ไมมี่ความจาํเป็นที-จะตอ้งดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมหรือใชอี้กตอ่ไป   
(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านไดเ้พิกถอนความยินยอมใหเ้ราทาํการเก็บรักษา ใช ้และเปิดเผย และเราไดท้าํการตรวจสอบแลว้ 

ไม่มีเหตุตามกฎหมายที-เราจะสามารถเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป 
(ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านไดท้าํการคดัคา้นมิใหเ้ราทาํเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธคาํขอคดัคา้น

โดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายที-มีผลใชบ้งัคบั 
(ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื-อวตัถุประสงคเ์กี-ยวกบั

การตลาดแบบตรง  
(จ) ขอ้มลูส่วนบุคคลนั.นมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ท่านมีสิทธิขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านใหไ้วข้า้งตน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น การเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลนั.นมีความจาํเป็นตามวตัถุประสงค์เพื-อการปฏิบตัิตามสัญญา หรือเพื-อวตัถุประสงคใ์นการก่อตั. งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย  ปฏิบตัิตาม ใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ.นต่อสู้ขอ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวตัถุประสงคอ์ื-นที-
กฎหมายกาํหนดไว ้

12.4 สิทธิในการจาํกดัการใช ้
ท่านมีสิทธิขอใหเ้ราระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี.  

(ก) ท่านไดข้อใหเ้ราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และเราอยูใ่นขั.นตอนการตรวจสอบคาํ
ขอของท่าน 



(ข) ท่านไดข้อใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลที-เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักลา่ว   

(ค) เราหมดความจาํเป็นในการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม แต่ทา่นมีความจาํเป็นตอ้ง
ขอใหเ้ราเก็บรักษาไวเ้พื-อใชใ้นการก่อตั.งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ.นต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื-อประโยชนข์องท่าน 

(ง)  ท่านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัหรืออา้งประโยชน์สาธารณะ หรือ
การใชอ้าํนาจรัฐ หรือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราอยูใ่นขั.นตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน 

(จ) ท่านได้คัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างการศึกษาวิจ ัยทาง
วทิยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่นขั.นตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน  

12.5 สิทธิในการคดัคา้น 
ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี.  

(ก) เป็นการดาํเนินการเพื-อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบคุคลอื-น 
(ข) เป็นการดาํเนินการเพื-อประโยชนส์าธารณะ หรือการใชอ้าํนาจรัฐที-ไดม้อบใหแ้ก่เรา  
(ค) กรณีที-เราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื-อวตัถุประสงคท์างการตลาดแบบตรง 
(ง) เป็นการดาํเนินการเพื-อวตัถุประสงคเ์กี-ยวกบัการศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) 

หากท่านใชสิ้ทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ท่านมีสิทธิแจง้ความประสงคว์่าจะ
ใหเ้ราลบหรือจาํกดัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพิ-มเติมได ้

12.6 สิทธิในการโอนยา้ย 
ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที-เราเก็บรวบรวมไว ้โดยขอใหเ้ราส่งขอ้มูลดงักล่าวใหท่้านในรูปแบบเอกสารหรือ
ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์โดยวิธีการอตัโนมติัได ้เวน้แต่ การขอโอนยา้ยขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใตข้อ้จาํกดัของ
วธีิการของเรา 

12.7 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม  
ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยได ้ หากเป็นกรณีที-ท่านไดเ้คยใหค้วามยินยอมไวก้บัเรา เวน้
แต่มีขอ้จาํกดัสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบตัิหนา้ที-ตามสญัญาของเราที-เป็นประโยชนแ์ก่ท่าน ทั.งนี.  
การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านไดใ้ห้ความ
ยนิยอมไปแลว้ 

12.8 สิทธิในการร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี-ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีที-พบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนไดผ้่านช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณีดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลได ้

 



 

13. การแก้ไขนโยบายฯ นีF 
13.1 เราอาจแกไ้ขนโยบายฯ นี. เป็นครั. งคราวเพื-อใหส้อดคลอ้งกบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านที-เปลี-ยนแปลงไป และเพื-อให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายที-บงัคบัใช ้โดยเราจะแจง้นโยบายที-เปลี-ยนแปลงใหท่้านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของเรา 

13.2 เราจะใชน้โยบายฯ ฉบบัล่าสุด สาํหรับอา้งอิงวธีิการในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

นโยบายฯ นี. มีผลบงัคบัวนัที- 27 พฤษภาคม 2563 และใหใ้ชแ้ทนนโยบายความเป็นส่วนตวัต่าง ๆ ที-เรากาํหนดมาก่อนหนา้นี.ทั.งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


