
ประเภทการสมคัร
Apply for

แขวง / ตําบล 
Sub-District

เขต / อําเภอ
District

รหัสไปรษณีย ์
Zip Code

โทรสาร
Fax No.

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี
Tax ID

แขวง / ตําบล 
Sub-District

เขต / อําเภอ
District

รหัสไปรษณีย ์
Zip Code

โทรสาร
Fax No.

ฝ่ายวางแผนคอนเนคเต็ด : 18 พฤศจกิายน 2564

กรณุาสง่ใบสมัครและหลักฐานมาที/  e-mail : fts@toyota.co.th หรอืสอบถามขอ้มูลไดท้ี/ Fleet Service Call Center 02-386-2600
Please send Application Form & Evidence to e-mail : fts@toyota.co.th.  For more information, contact Fleet Service Call Center 02-386-2600

หลกัฐานที�ใชใ้นการสมคัรใชง้าน Fleet Telematics Service :

    1) ขอ้กําหนดและเงื/อนไขการใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service

        (เอกสารแนบ 1 พรอ้มลายเซ็นต)์

    2) นโยบายความเป็นสว่นตวั  (เอกสารแนบ 2)

    3) สําเนาบตัรประชาชนหรอืพาสปอรต์ของผูม้อํีานาจในการสมคัรฯ ทกุคน
    4) หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของรถยนต ์
        (เลม่ทะเบยีน / ใบจอง / หนังสอืรับรองจากผูแ้ทนจําหน่าย)

    5) หนังสอืรับรองบรษัิท พรอ้มประทับตราบรษัิท (กรณีนติบิคุคล) 

    6) ภพ.20 พรอ้มประทับตราบรษัิท (กรณีนติบิคุคล)

    7) หนังสอืมอบอํานาจในการใชง้าน FTS (เอกสารแนบ 3 เฉพาะกรณีชื/อ
        ผูส้มคัรไมต่รงกบัชื/อผูถ้อืกรรมสทิธิ7  หรอืชื/อผูค้รอบครองรถยนต)์

Evidence used to apply Fleet Telematics Service

   1) Fleet Telematics Service Terms and Condition (Attachment 1)

   2) Privacy Policy (Attachment 2)

   3) Certified Copy of ID Card of All Authorized person to apply or change 

       service

   4) Certified Copy of Proof of car ownership (Car License Book / Booking 

       Form or Certificate from Toyota Dealer)

   5) Certified Copy of the Certificate of Registration (Corporate)

   6) Certified Copy of VAT Registration Certificate (Por Por 20, Corporate)

   7) Letter of Power of Attorney for FTS (Attachment 3, only in case that 

       applicant's name is not match with holder name or owner name)

อเีมล
E-Mail Address

ชื/อ-นามสกลุ
Name - Surname

แผนก
Department

คนที� 1
First Person

คนที� 2 (ถา้ม)ี

Second Person (If any) โทรศพัทม์อืถอื
Mobile Phone

ตําแหน่ง
Position

ชื/อ-นามสกลุ
Name - Surname

แผนก
Department

อเีมล
E-Mail Address

โทรศพัทม์อืถอื
Mobile Phone

ตําแหน่ง
Position

ผูม้อีาํนาจในการสมคัร / เปลี�ยนแปลงการใชบ้รกิาร (Authorized person to apply or change service)

บา้นเลขที//หมูบ่า้น/อาคาร/ซอย/ถนน 
House No., Bldg.,Room, Street

ชื/อสําหรับออกใบกํากบัภาษี
Bill-To/Payer Name

จดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ/ม
VAT Registered

สาขาที/
Branch No.

จังหวัด
Province

โทรศพัท์
Telephone No.

โทรศพัทม์อืถอื
Mobile Phone No.

อเีมล
E-Mail Address

บา้นเลขที//หมูบ่า้น/อาคาร/ซอย/ถนน 
House No., Bldg.,Room, Street

โทรศพัทม์อืถอื
Mobile Phone No.

ที�อยูส่ําหรบัออกใบกาํกบัภาษแีละแจง้หนี$ (Bill-To/Payer Address)

สาขาที/
Branch No.

อเีมลแอดเดรส
E-Mail Address

…………………………………

จังหวัด
Province

โทรศพัท์
Telephone No.

ประเภทธุรกจิ
Business Type

ที�อยูข่องผูส้มคัรใชบ้รกิาร (Applicant's Address)

Page 1 of 2

วันที/สมคัร
Date of Application

ชื�อผูส้มคัรใชบ้รกิาร
Applicant's Name

ชื/อภาษาไทย
Name in Thai

จดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ/ม
VAT Registered

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี / หมายเลขประจําตัวประชาชน
Tax ID / Citizen IDชื/อภาษาองักฤษ 

Name in English

ใบสมคัรใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service

Fleet Telematics Service Application Form

ผูส้มคัรใชบ้รกิาร (Applicant)

บรกิารขนสง่สนิคา้ /  Logistics

รา้นขายสง่ / Wholesales

หนังสอืพมิพ์ / Newspaper

ธุรกจิอาหาร / Food & Beverage

ธุรกจิยานยนต์ / Automotive

ธุรกจิโรงนํQาแข็ง /   Ice Factory

ธุรกจิยา / Pharmacy

อื/นๆ (โปรดระบ)ุ / Other (Pls. identify)

จด (Yes)

ไม่ไดจ้ด (No)

ธุรกจิอาหารแชแ่ข็ง / Frozen Product

..... / ..... / .....

แบบฟอรม์ A / Form A

ใชท้ี/อยูเ่ดยีวกบัที/อยูข่องผูส้มคัรใชบ้รกิาร
Use the same with Applicant's address

ชาํระค่าใชบ้รกิาร / Pay Service Fee

ทดลองใชง้านฟรี 3 เดอืน / Free Trial 3 Month
วันที/เริ/มใชบ้รกิาร

Start Service Date ..... / ..... / .....

จด (Yes) ไม่ไดจ้ด (No)

อื/นๆ (โปรดระบ)ุ / Others (Pls. identify)



ฝ่ายวางแผนคอนเนคเต็ด : 18 พฤศจกิายน 2564

กรณุาสง่ใบสมคัรและหลกัฐานมาที/  e-mail : fts@toyota.co.th หรอืสอบถามขอ้มลูไดท้ี/ Fleet Service Call Center 02-386-2600

Please send Application Form and Evidence to e-mail : fts@toyota.co.th.  For more information, contact Fleet Service Call Center 02-386-2600

รายละเอยีดของรถยนตท์ ี�ตอ้งการสมคัรใชบ้รกิาร (Vehicle information to use service)

ลําดบั
No.

หมายเลขทะเบยีน
License Plate No.

อปุกรณเ์พิ�มเตมิที�ตอ้งการใช้
Optional Device Request

เลขที� Form B (ถา้ม)ี

Form B Number (If any)

4

3

6

5

8

ใบสมัครใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service

Fleet Telematics Service Application Form
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วันที/สมัคร
Date of Application

ชื/อผูส้มัครใชบ้รกิาร (Applicant's Name)

ชื/อภาษาไทย
Name in Thai

ชื/อภาษาอังกฤษ
Name in English

2

1

หมายเลขตวัถงั
VIN Number

หมายเลขกลอ่ง  
(กรณีตดิต ั$งที� Dlr. เทา่น ั$น)

L-DCM S/N No.  

(Installation at Dlr. only)

วนัสง่มอบ
Delivery Date

รุน่รถ
Model

7

10

9

12

11

14

13

16

15

18

17

20

19

หมายเหต ุ:  1) บรกิารนีQมคีา่บรกิารรายปี ปีละ 4,800 บาทตอ่คันตอ่ปี (ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ/ม ขอสงวนสทิธิ7ในการคนืคา่บรกิารในกรณีที/มกีารยกเลกิการใชบ้รกิาร)

                 2) หลังจากตรวจสอบขอ้มลูการสมัครแลว้ จะสง่สรุปรายละเอยีดคา่ใชบ้รกิารและชอ่งทางการชําระเงนิใหผู้ส้มัครทางอเีมล
                 3) การตดิตัQงอปุกรณเ์พิ/มเตมิมคีา่อปุกรณแ์ละคา่ตดิตัQงจากบรษัิท ด.ีท.ีซ.ี เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด (มหาชน)

Remark :   1) This Service have annual service fee 4,800 baht/vehicle/year (excluded VAT and reserved the right to return service fee in case of service cancelation)

                2) After application information inspection, payment detail and channel will be sent to applicant via e-mail

                3) Optional device installation have device price and installation fee from D.T.C. Enterprise Public Company Limited

ขอ้มลูผูร้บัผดิชอบของผูแ้ทนจําหนา่ย <ถา้ม>ี   (Dealer's PIC <if any> )

ชื/อผูแ้ทนจําหน่าย
Dealer's Name

สาขา
Branch

ผูรั้บผดิชอบคนที/ 1
(First PIC)

ชื/อ-นามสกลุ
Name - Surname

ตําแหน่ง
Position

โทรศัพทม์อืถอื
Mobile Phone

อเีมล
E-Mail Address

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูท ั$งหมดดา้นบนเป็นความจรงิทกุประการ (I certify that all of the information above is true)

ลายเซ็นตผ์ูร้ับผดิชอบของผูแ้ทนจําหน่าย 
(Signature of Dealer's PIC)

ลายเซ็นตผ์ูม้อํีานาจในการสมัคร / เปลี/ยนแปลงการใชบ้รกิาร
(Signature of Authorized Person to Apply / Change Service)

ผูรั้บผดิชอบคนที/ 2
(Second PIC)

ชื/อ-นามสกลุ
Name - Surname

ตําแหน่ง
Position

โทรศัพทม์อืถอื
Mobile Phone

อเีมล
E-Mail Address

วันที/ (Date) ........ / ......... / ...........วันที/ (Date) ........ / ......... / ...........

ตราสัญลักษณ์ (ถา้ม)ี
Company Logo (if any)

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

RFIDCard Reader

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

แบบฟอรม์ A / Form A

..... / ..... / .....



ข้อกาํหนดและเงื�อนไขในการใช้งานบริการ Fleet Telematics Service 

ข้อกําหนดและเงื�อนไขฉบับนี�  (“ข้อกําหนดและเงื�อนไข”) เป็นข้อกําหนดและเงื�อนไขสําหรับการใช้บริการ             
Fleet Telematics Service ทั �งในส่วนของเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (ต่อไปนี�
เรยีกว่า “Fleet Telematics Service”) ซึ�งใหบ้รกิารโดยบรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั มทีี�สาํนกังานแห่ง
ใหญ่ตั �งอยู่ที� 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตําบลสาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 (ต่อไปนี�
เรยีกว่า “โตโยต้า”)  

กรุณาอ่านขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�โดยละเอยีด การที�ท่านลงชื�อในขอ้กําหนดและเงื�อนไขนี� เป็นการที�ท่านใหก้าร
รบัรองว่าท่านไดอ่้าน เขา้ใจ และตกลงผกูพนัตนต่อขอ้กาํหนดและเงื�อนไขต่างๆ เหล่านี�  

1. คาํจาํกดัความ 

ในขอ้กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี� ใหค้าํต่อไปนี�มคีวามหมายดงันี� 

1.1) ผูข้อใชบ้รกิารหรอืท่าน หมายถงึ บุคคลซึ�งตกลงตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี� 
1.2) รหสัประจําตวัผู้ขอใชบ้รกิาร หมายถึง รหสัประจําตวัที�ได้รบัและได้จดัใหจ้ากการลงทะเบยีนเพื�อใช ้Fleet 

Telematics Service 
1.3) Fleet Telematics Service หมายถงึ การใหบ้รกิารและเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้งที�สามารถเขา้ถงึไดผ้่านทางเวบ็ไซต ์

www.toyotafts.com และ/หรอื แอปพลเิคชนั Fleet Telematics Service บนโทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน 
(ตามที�ไดใ้หค้าํจาํกดัความดา้นล่างนี�) ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารที�ตอ้งชาํระค่าบรกิารหรอืการใหบ้รกิารฟร ี

1.4) รถยนต์ หมายถงึ รถยนต์ที�ตดิตั �ง DCM (ตามที�ไดใ้หค้ําจํากดัความด้านล่างนี�) ซึ�งรองรบัการเชื�อมต่อ และ
เขา้ใชง้าน Fleet Telematics Service 

1.5) DCM หมายถงึ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ี�ทาํหน้าที�ในการสง่สญัญาณขอ้มลูรถยนต ์
1.6) TCAP หมายถงึ บรษิทั โตโยตา้ คอนเนคเตด็ เอเชีย แปซฟิิค จาํกดั ซึ�งทาํหน้าที�ในการพฒันาระบบ 
1.7) DTC หมายถงึ บรษิทั ด.ีท.ีซ.ี เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) ซึ�งทาํหน้าที�ในการพฒันาระบบ เวบ็ไซต ์และ 

แอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน 
1.8) ค่าบรกิาร หมายถงึจาํนวนเงนิที�พงึชาํระใหแ้ก่ โตโยตา้ สาํหรบัการใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service 
1.9) แอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถือแบบสมารท์โฟน หมายถงึซอฟต์แวรท์ี�จดัใหม้อียู่ในแอพสโตร ์(AppStore) 

ของระบบปฏบิตักิาร IOS  หรอืใน Google Play ของระบบปฏบิตักิาร Android เพื�อใหส้ามารถเขา้ใชบ้รกิาร 
Fleet Telematics Service ได ้

 
2. การเปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อกาํหนดและเงื�อนไข และ/หรอื Fleet Telematics Service 

2.1) โตโยตา้ มสีทิธเิปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี� เมื�อ โตโยตา้ กระทาํเช่นนั �น จะมกีารนําเสนอ
ข้อกําหนดและเงื�อนไขใหม่นั �นแก่ท่านเพื�อให้ท่านให้การยอมรับ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบน
โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน หากท่านไดย้อมรบัขอ้กําหนดและเงื�อนไขดงักล่าวแลว้ ขอ้กําหนดและเงื�อนไข
ใหม่นั �นจึงจะมผีลบงัคบัใช้ทนัท ีหรือ ตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนด หรือ เงื�อนไขฉบบันั �นๆ หากท่านไม่ยอมรบั
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขใหม่ ท่านสามารถปฎเิสธขอ้กาํหนดและเงื�อนไขดงักล่าวได ้หากแต่การปฎเิสธดงักล่าวอาจ
ส่งผลต่อการใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service ในบางบรกิาร รวมถงึเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาการใหบ้รกิาร Fleet 
Telematics Service ของท่านในเวลานั �นแล้ว ท่านจะต้องหยุดใช้ Fleet Telematics Service และลบแอปพลเิค
ชนับนโทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนออก  

2.2) โตโยต้า สามารถเพิ�ม นําออกไป หรือเปลี�ยนแปลงแก้ไขการบริการ Fleet Telematics Service ไม่ว่า
บางสว่นหรอืทั �งหมดได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบ 

2.3) โตโยต้า อาจทําการปรับปรุงข้อมูลของ (update) Fleet Telematics Service และ/หรือแอปพลิเคชันบน
โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนได ้เป็นครั �งคราว การปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวมขีึ�นเพื�อวตัถุประสงคใ์นการปรบัปรุง
และ/หรือพฒันา Fleet Telematics Service เพิ�มเติม และ/หรือลดการเกิดขอ้บกพร่องหรือการทํางานผดิปกติ 

เอกสารแนบ 1 



ทั �งนี�ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าว อาจมกีารเปลี�ยนแปลงมาตรฐานทางดา้นเทคนิคขั �นตํ�าสดุ
ต่างๆ ไดเ้ป็นครั �งคราว 

 

3. การใช้บริการ Fleet Telematics Service 

3.1) Fleet Telematics Service ประกอบดว้ยบรกิารต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

3.1.1) หน้าควบคุม / Dashboard 

3.1.2) ตรวจพกิดัรถ / Monitor 

3.1.3) ดยูอ้นหลงั / Playback 

3.1.4) ระบบจดัการขอ้มลู / Management 

3.1.5) รายงาน / Report 

3.1.6) ตั �งค่าระบบ / System Setting 

3.1.7) แจง้ปญัหาการใชง้าน / Contact Admin 

การให้บรกิารบางรายการของ Fleet Telematics Service มใีห้บรกิารเฉพาะบนเวบ็ไซด์เท่านั �น บางรายการมี
ใหบ้รกิารเฉพาะในแอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน และบางรายการมใีหบ้รกิารไดท้ั �งสองช่องทาง 

3.2) Fleet Telematics Service รองรบัการใหบ้รกิารเฉพาะในราชอาณาจกัรไทยเท่านั �น 

3.3) การใช้บรกิาร Fleet Telematics Service ท่านต้องลงทะเบยีนเพื�อขอใช้บรกิาร Fleet Telematics Service 
ใหเ้สรจ็สิ�นก่อน ซึ�งขั �นตอนนี�เกี�ยวขอ้งกบัการสรา้งรหสัประจําตวัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน รวมถงึสทิธใินการเขา้ใชง้าน
เวบ็ไซด ์และแอปพลเิคชนั 

3.4) บรกิารหลายรายการของ Fleet Telematics Service ขึ�นอยู่กบัการสื�อสารขอ้มลูผ่านเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื
และ/หรอื GPS ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศพัทม์อืถอืแบบสมาร์ทโฟน หรอื DCM การทํางานของ Fleet Telematics 
Service ขึ�นอยู่กบัผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มอืถือของท่านไม่มากก็น้อย บริการหลายรายการของ Fleet 
Telematics Service ไม่สามารถใหบ้รกิารได ้หรอือาจมคุีณภาพลดลงในสถานการณ์ต่อไปนี� 

3.4.1) โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนหรอื DCM รบัสญัญาณไดไ้ม่เพยีงพอ 

3.4.2) การรบับรกิารจากผู้ใหบ้รกิารเครอืข่ายถูกจํากดัหรอืสิ�นสุด เช่น ถูกจํากดัหรอืสิ�นสุดอนัเนื�องมาจาก
การใชข้อ้มลูแบบความเรว็สงูหมดแลว้ 

3.4.3) ระดบัสญัญาณ GPS ไดไ้ม่เพยีงพอในพื�นที�ดงักล่าว 

3.5) ในบรกิารตรวจพกิดัรถบทบาทหน้าที�ของโตโยต้า มจีํากดัเพยีงการใหข้อ้มูลตําแหน่งสุดท้ายของรถยนต์ที�
ระบบจดัใหแ้ก่ท่านไดเ้ท่านั �น ซึ�งการทํางานนี�สามารถช่วยไดใ้นกรณีที�ท่านตอ้งการทราบว่ารถยนตข์องท่านอยู่ที�
ใด การมบีรกิารดงักล่าวพรอ้มใชง้านและความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวขึ�นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ ในขอ้ n.o ขา้งตน้ 
หากท่านคดิว่ารถยนตข์องท่านถกูโจรกรรม อย่าพยายามนํารถยนตข์องทา่นคนืมาดว้ยตวัท่านเอง ในกรณีนี� ท่าน
จะต้องตดิต่อเจา้หน้าที�ตํารวจ แจง้ความต่อเจา้หน้าที�ตํารวจ และดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ตํารวจเป็นผูนํ้ารถยนต์
ของท่านที�ถูกโจรกรรมคนืมาใหท้่าน   

 

4. ค่าบริการ 

4.1) ค่าบรกิารจะระบุไวใ้นใบสมคัรใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service หรอืแบบฟอร์มเปลี�ยนแปลง / ต่ออายุ
การใช้บรกิาร Fleet Telematics Service   ค่าบรกิารจะเป็นค่าใหบ้รกิารในระยะเวลาตามที�ระบุไว้ในคําสั �งใหม้ี



การให้บริการ Fleet Telematics Service ที�สมบูรณ์แต่ละคําสั �ง ทั �งนี� โตโยต้า สงวนสทิธิในการเปลี�ยนแปลง
ค่าบรกิาร Fleet Telematics Service โดยมติอ้งแจง้ใหก้บัทางท่านทราบล่วงหน้า 

4.2) ท่านสามารถชําระค่าใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service ผ่านช่องทางที�ระบุไวใ้นใบสมคัรใชบ้รกิาร Fleet 
Telematics Service หรอืแบบฟอรม์เปลี�ยนแปลง / ต่ออายุการใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service  

4.3) ท่านเป็นผูร้บัผดิชอบต่อสญัญาต่างๆ ของท่านกบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืของท่าน ดว้ยตวัท่าน
เอง และท่านเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการเรยีกเกบ็เงนิใดๆ สาํหรบัการนั �น 

 

5. ความรบัผิดชอบของผูข้อใช้บริการ 

5.1) ท่านจะต้องเก็บรหสัประจําตัวผู้ใช้และรหสัผ่านสําหรบั Fleet Telematics Service ไว้เป็นความลบั ท่าน
จะต้องไม่ใหบุ้คคลอื�นใดทราบรหสัประจําตวัผูใ้ชข้องท่าน ท่านจะต้องไม่อนุญาตใหบุ้คคลอื�นใดใชร้หสัประจาํตวั
ผู้ใช้ของท่าน และท่านต้องไม่ใช้รหสัประจําตัวผู้ใช้ของบุคคลอื�นใด ท่านเป็นผู้รบัผิดชอบต่อการกระทําและ
ผลต่างๆ ของการกระทาํทั �งปวงอนัเกดิขึ�นจากการใชร้หสัประจาํตวัผูใ้ชข้องท่าน ไม่ว่าการกระทาํนั �นจะกระทําขึ�น
โดยท่านหรอืไม่ 

5.2) หากท่านโอน/ให้ รถยนต์ที�ได้มกีารลงทะเบียน หรือ ระบุไว้กบั Fleet Telematics Service แอปพลเิคชนั 
หรอืโอน/ใหโ้ทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนที�มแีอปพลเิคชนันี�ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ท่านตอ้งรบัผดิชอบในการลบ
ขอ้มูลของรถยนต์คนัดงักล่าวออกจาก Fleet Telematics Service แอปพลเิคชนั บนโทรศพัทม์อืถอืแบบสมาร์ท
โฟน (ตามที�เกี�ยวขอ้ง) และลบขอ้มลูทั �งหมดของท่านออกจากอุปกรณ์เหล่านั �น  

5.3) หากท่านได้รับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที�มีแอปพลิเคชนัดงักล่าวจากบุคคลภายนอก และท่าน
ประสงค์ที�จะใช้ Fleet Telematics Service ท่านจะต้องลงชื�อเขา้ใช้ โดยใช้รหสัประจําตวัผู้ใช้และรหสัผ่านของ
ท่านเอง และท่านจะตอ้งไม่ใชข้อ้มลู/สิ�งรบัรองตวัตนของบุคคลอื�นใด  

5.4) เมื�อท่านไดเ้ปลี�ยนแปลงขอ้มลูในการตดิต่อ ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะหมายเลขโทรศพัท ์ที�อยู่ หรอือเีมล 
ท่านจะตอ้งแจง้ใหท้างโตโยตา้ทราบ 

5.5) ท่านตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทั �งปวงเมื�อใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service 

 

6. ความรบัผิดชอบต่ออปุกรณ์  

6.1) หากท่านใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ท่านจะเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อสมาร์ทโฟน 
ระบบปฏบิตักิารของสมารท์โฟน การตั �งค่าของสมารท์โฟน ซอฟต์แวรข์องบุคคลภายนอกที�ตดิตั �งบนสมารท์โฟน 
และอุปกรณ์เสรมิของบุคคลภายนอกที�ตดิตั �งบนสมารท์โฟนดงักล่าว แอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์
โฟนต้องใช้การเชื�อมต่อขอ้มูลจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มอืถือและ GPS ของท่าน เพื�อที�จะสามารถ
ทํางานได้อย่างถูกต้อง ดังนั �น กรุณาตั �งค่าการอนุญาตต่างๆ ให้สอดคล้อง กรุณาอย่าใช้แอปพลิเคชันบน
โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน บนอุปกรณ์ที�ผ่านการเจลเบรก (jailbroken) หรอืรูท (rooted) เนื�องจากอุปกรณ์
ดงักล่าวอาจรบกวนการทาํงานปกตขิองแอปพลเิคชนันี�ได ้

6.2) ท่านจะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อสญัญาต่างๆ ที�ทํากบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืของท่าน ตามที�มคีวาม
จําเป็นเพื�อใช้บริการ Fleet Telematics Service รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะการให้ใช้ขอ้มูลแบบความเร็วสูงได้
อย่างเพยีงพอ 

 

 

 



7. การหยุดให้บริการ Fleet Telematics Service ชั �วคราว 

โตโยต้า อาจหยุดหรอืจํากดัการใหบ้รกิาร Fleet Telematics Service ชั �วคราว เป็นบางครั �งคราว ไม่ว่าจะมกีาร
บอกกล่าวใหท้่านทราบหรอืไม่ สถานการณ์ที� โตโยตา้ อาจหยุดหรอืจาํกดัการบรกิาร Fleet Telematics Service 
เป็นการชั �วคราว มตีวัอย่างดงัต่อไปนี�     

7.1) การซ่อมบาํรุงระบบต่างๆ ของ Fleet Telematics Service ไม่ว่าจะไดก้าํหนดเวลาไวแ้ลว้หรอืไม่ 

7.2) เหตุสดุวสิยั เช่น เพลงิไหม ้ไฟฟ้าดบั แผ่นดนิไหว ภูเขาไฟปะทุ นํ�าท่วม สนึาม ิสงคราม การก่อความไม่สงบ 
หรอืโรคระบาด ฯลฯ ที�กระทบต่อระบบต่างๆ ของ Fleet Telematics Service 

7.3) การเดนิขบวนประทว้งของคนงานหรอืการนัดหยุดงานที�มผีลกระทบต่อระบบต่างๆ ของ Fleet Telematics 
Service 

7.4) ปญัหาการเชื�อมต่อขอ้มลูที�เกดิขึ�นระหว่าง Fleet Telematics Service กบัเครอืขา่ยของบุคคลภายนอก 

7.5) ปญัหาทางเทคนิคหรอืปญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตักิารปญัหาอื�นๆ ที�กระทบต่อความสามารถของโตโยต้าใน
การจดัใหซ้ึ�งการบรกิาร Fleet Telematics Service  

 

8. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

8.1) โตโยต้า เป็นเจ้าของสทิธิใดๆ กรรมสทิธิ r และประโยชน์ทั �งปวงในการบริการ Fleet Telematics Service 
รวมถึงเว็บไซด์ และแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มอืถือแบบสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะที�มอียู่ในรูปแบบของสทิธบิตัร 
เครื�องหมายการค้า ลิขสทิธิ r ความลบัทางการค้า หรือทรพัย์สนิทางปญัญาในรูปแบบอื�นๆ ไม่ว่าจะได้รบัจด
ทะเบยีนแล้วหรอืยงัไม่ไดร้บัจดทะเบยีน (เรยีกรวมกนัว่า “ทรพัยสิ์นทางปัญญาที�เกี�ยวกบั Fleet Telematics 
Service”)  

8.2) ตามเงื�อนไขและข้อกําหนดฉบับนี� ท่านได้รับอนุญาตโดยจํากัดและท่านไม่สามารถโอนสิทธิในการใช้
ทรพัยส์นิทางปญัญาที�เกี�ยวกบั Fleet Telematics Service ตามที�จําเป็นสาํหรบัการใชบ้รกิาร Fleet Telematics 
Service ของท่านซึ�งเป็นสทิธใินการใชเ้พื�อสว่นตวัเท่านั �น ตามแผนของการสมคัรใชบ้รกิารดงักล่าวของท่านที�ยงัมี
ผลใชไ้ดอ้ยู่ หา้มไม่ใหม้กีารใชใ้นลกัษณะอื�นทั �งปวง ท่านไม่มสีทิธอิื�นๆ ในทรพัยส์นิทางปญัญาที�เกี�ยวกบั Fleet 
Telematics Service ใดๆ แต่ประการใดทั �งสิ�น 

8.3) ท่านต้องไม่ทําซํ�า เปลี�ยนแปลงแกไ้ข ทําการวศิวกรรมยอ้นกลบั ขาย หรอื จําหน่ายจ่ายแจก ทรพัยส์นิทาง
ปญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบั Fleet Telematics Service และท่านต้องไม่มอบอํานาจหรอือนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใดๆ 
กระทาํการดงักล่าว 

 

9. การชดใช้และการจาํกดัความรบัผิด 

9.1) หากท่านกระทําผดิขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี� ท่านตกลงจะชดใช้แก่ โตโยต้า โดยเต็มที� เกี�ยวกบัความ
เสยีหายทั �งปวงที� โตโยตา้ อาจไดร้บัจากการนั �น 

9.2) เท่าที�กฎหมายอนุญาต ทางโตโยตา้ ไม่มคีวามรบัผดิแต่ประการใด ต่อหรอืที�เกดิขึ�น อนัเกี�ยวกบัสิ�งต่อไปนี� 

9.2.1) ปญัหาต่างๆ เกี�ยวกบัเครอืขา่ยที�ปฏบิตักิารโดยบุคคลภายนอก 

9.2.2) ปญัหาเกี�ยวกับอุปกรณ์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือบริการใดๆ ของผู้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื  

9.2.3) การที�ท่านไม่ไดแ้จง้ปรบัปรุงขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านให ้โตโยตา้ ทราบ 

9.2.4) การที�ท่านไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี�ในประการใดๆ  



10. การบอกเลิกสญัญา 

10.1) โตโยตา้ หรอื DTC หรอื TCAP อาจบอกเลกิสทิธขิองท่านในการใช ้Fleet Telematics Service โดยการบอก
กล่าวและมผีลทนัท ีในกรณีที�ท่านกระทําผดิในสาระสาํคญัของขอ้กําหนดและเงื�อนไขนี� การกระทําผดิขอ้กําหนด
และเงื�อนไขในสาระสําคญัรวมไปถึงและโดยไม่จํากดัเพยีง อาทิเช่น การไม่ชําระค่าบรกิารหรือการกระทําผดิ
ขอ้กําหนดไม่ว่าขอ้ใดกต็ามของขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�เกี�ยวกบัเรื�องทรพัยส์นิทางปญัญาที�เกี�ยวกบั Fleet 
Telematics Service 

10.2) ท่านสามารถแจ้งยกเลกิการใช้บรกิาร Fleet Telematics Service โดยกรอกแบบฟอร์มเปลี�ยนแปลง / ต่อ
อายุการใชบ้รกิาร Fleet Telematics Service แลว้สง่มาที� โตโยตา้ 

10.3) ข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดและเงื�อนไขฉบับนี�เกี�ยวกับทรัพย์สินทางปญัญาของ Fleet Telematics 
Service ข้อมูลส่วนบุคคล การชดใช้ และการจํากดัความรบัผดิ ให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปแม้สิ�นสุด/มกีารบอกเลกิ
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี� 

 

11. การบอกกล่าว 

หากท่านประสงคจ์ะตดิต่อบรษิทั ท่านอาจกระทาํไดโ้ดยการสง่อเีมลไปที� fts@toyota.co.th 

 

12. กฎหมายที�ใช้บงัคบัและข้อกาํหนดทั �วไป 

ขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�อยู่ใต้บงัคบัตามกฎหมายไทย ขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�เป็นขอ้ตกลงทั �งหมด
ระหว่างคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี�ในเรื�องที�เกี�ยวกบัขอ้กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี� หากขอ้กาํหนด
ไม่ว่าขอ้ใดในขอ้กําหนดและเงื�อนไขนี�ถูกตดัสนิว่าไม่สมบูรณ์หรอืไม่สามารถใช้บงัคบัได้ ให้ขอ้กําหนดที�เหลอื
ยงัคงสามารถใช้บงัคบัได้โดยเตม็ที� ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสทิธต่ิางๆ ของตนหรอืมอบหน้าที�ต่างๆ ของตนใหแ้ก่
บุคคลภายนอกใดๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจาก โตโยตา้ ก่อน  

 

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ รบัทราบและตกลงผูกพนัตนต่อรายละเอียดต่างๆ ในข้อกําหนดและเงื�อนไขฉบบันี� รวมถึง
นโยบายความเป็นส่วนตวัของโตโยต้า และรบัทราบว่า ขา้พเจา้มสีทิธทิี�จะเพกิถอนความยนิยอมการเกบ็รวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามหนังสอืฉบบันี�ไดต้ลอดเวลา โดยส่งคํารอ้งตามช่องทางที�กําหนดไวใ้นนโยบายความ
เป็นสว่นตวัของโตโยตา้ ดงักล่าว 

 

 

  

                                                     ลงชื�อ_______________________________ ผูม้อีาํนาจในการสมคัร 

                                                           (                                                   )                               

                                                     วนัที�________________________________ 



นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ("TMT" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน (ตามที-นิยามไวด้า้นล่างนี. ) ในนโยบายความเป็นส่วนตวันี.  ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช ้เปิดเผย และ/
หรือโอนไปต่างประเทศของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที-ไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบติัเกี-ยวกบั
ขอ้มูลดงักล่าว  

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

TMT เป็นนิติบุคคลที-จดัตั.งขึ.นภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย มีสาํนกังานใหญ่ตั.งอยูที่- 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตาํบล
สาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

TMT เป็นส่วนหนึ-งของครอบครัวโตโยตา้ทั-วโลก และเป็นผูผ้ลิตรายสาํคญัที-สุดรายหนึ-งของโตโยตา้ มีวตัถุประสงคใ์นการ
ดาํเนินกิจการเพื-อการผลิตและจดัจาํหน่ายรถยนตน์ั-งส่วนบุคคลและรถยนตเ์พื-อการพาณิชย ์ภายในประเทศไทยและส่งออกเพื-อ
จาํหน่ายไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั-วโลก รวมถึงการให้บริการหลงัการจาํหน่าย เช่น การซ่อมบาํรุงรถยนต ์การให้สิทธิประโยชน์
พิเศษ และการให้บริการอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งเพื-อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้และบุคคลทั-วไป นอกจากนี.  TMT 
ยงัอยู่ระหว่างเตรียมการสู่การเดินทางอนัทา้ทายดว้ยการพลิกโฉมกิจการสู่การเป็น "องค์กรแห่งการขบัเคลื-อน" (Mobility 
Company) ในฐานะศูนยก์ลางการดาํเนินกิจการหลกัของโตโยตา้ประจาํภูมิภาคเอเชีย โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหนึ- ง
ของการจาํหน่ายและการใหบ้ริการของเรา 

2. วธีิการตดิต่อเรา 
หากท่านตอ้งการสอบถามเพิ-มเติมหรือตอ้งการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นี.  ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ 
(https://www.toyota.co.th/en/contact) หรือตามขอ้มูลการติดต่อที-ระบุไวด้า้นล่าง 
• ส่งอีเมลถึงเราไดที้-:   dataprotection@toyota.co.th  
• โทรศพัทติ์ดต่อเราไดที้-หมายเลข: ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า  (]])  ^-`ab]-`^^^ กด 2 (หรือ db^^-`abeee  
                                                                      โทรฟรีสาํหรับต่างจงัหวดัเฉพาะโทรศพัทพื์.นฐานตลอด `e ชั-วโมง) 
     เวลาทาํการ:  จนัทร์ - ศุกร์  8.00 -17.00 น. 

 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลคอือะไร 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใดก็ตามเกี-ยวกบับุคคล ซึ- งทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั.นได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ   

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที�เกบ็รวบรวม  
4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที-เราเก็บรวบรวมขึ.นอยูก่บัความสมัพนัธ์ของท่านกบัเรา และบริการหรือผลิตภณัฑที์-ท่านตอ้งการจากเรา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลเกี-ยวกบัท่านที-เราอาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง
ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปนี.   

(ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คาํนําหน้าชื-อ ชื-อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตาํแหน่งงาน ที-ทาํงาน ตาํแหน่ง การศึกษา 
สัญชาติ วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรที-ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที-บตัรประจาํตวัประชาชน เลข

เอกสารแนบ 2 



หนงัสือเดินทาง เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขี-รถยนต ์เป็นตน้) ลายมือชื-อ การบนัทึกเสียง การ
บนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท ์รูปถ่าย การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบา้น และขอ้มูลประจาํตวัอื-น ๆ 

(ข) รายละเอยีดที�ใช้ตดิต่อ เช่น ที-อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร ขอ้มูลตาํแหน่งที-ตั.ง ที-อยูอี่เมล LINE ID บญัชี 
Facebook Instagram ID และ ID อื-นๆ จากเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

(ค) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจาํรถยนต ์หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต ์ยี-ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื-องยนต์
หมายเลขตวัถงัรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทางเป็นไมล์ แบตเตอรี-  แรงดนัไฟฟ้า ระดบันํ. ามนั การสึกหรอของเบรก 
ขอ้มูลตาํแหน่งและการเคลื-อน (เช่น เวลา ตาํแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกนัภยัรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์
ตกแต่ง รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมสําหรับ Connected Service (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด) สมุดคู่มือ
ทะเบียนรถยนต ์เอกสารการตรวจรถยนต ์รายละเอียดขอ้มูลที-ไดรั้บจากการใช ้Connected Services ขอ้มูล GPS และ
ตาํแหน่งของรถยนต ์รายงานประวติัรถยนต ์และขอ้มูลที-เกี-ยวขอ้งกบัรถยนตอื์-นๆ 

(ง) รายละเอียดทางการเงนิ เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี ขอ้มูลพร้อมเพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และขอ้มูลดา้นการเงินอื-นๆ  

(จ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชาํระเงิน วนัที-และ/หรือเวลาที-ชาํระเงิน จาํนวนเงินที-ชาํระ วิธีการชาํระ 
รายละเอียดเกี-ยวกบัการขอเงินคืน การลงทะเบียน ดอกเบี. ย เงินดาวน์ ค่างวดและจาํนวนงวด วนัที-และสถานที-ซื.อ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ ที-อยู/่วนัที-และเวลารับมอบรถ แบบฟอร์มขอใชบ้ริการ ใบจองซื.อ ใบตอบรับ ลายมือชื-อผูรั้บ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบแจง้หนี.  ธุรกรรม ประวติัธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื-นๆ ของบริการหรือผลิตภณัฑ์
ที-ท่านซื.อ  

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

(ช) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกคา้เป้าหมาย รถยนตแ์ละสีรถยนตที์-ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ขอ้มูลการทดลองขบั 
แผนการซื.อ รถยนตที์-ท่านสนใจ รุ่นที-ท่านสนใจ บนัทึกขอ้มูลการติดตาม (เช่น ขอ้มูลการเยี-ยมชมศูนยบ์ริการรถยนต ์
ขอ้มูลการจอง) แหล่งที-มา (เช่น จากการมาเยี-ยมชมศูนยบ์ริการรถยนต ์มีผูแ้นะนาํมา มอเตอร์โชว ์จากลูกคา้ปัจจุบนั 
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์) เหตุผลที-ไม่สามารถปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของ TMT 

(ซ) รายละเอยีดประวตั ิเช่น บญัชีผูใ้ช ้Connected Services ชื-อลงทะเบียนเขา้ใชห้รือชื-อผูใ้ช ้Application (เช่น T-Connect 
Application) รายละเอียดประวติัการใชบ้ริการและผลิตภณัฑข์องเรา ภาพถ่าย ประวติัการติดต่อ ประวติัการร้องเรียน 
ความสนใจของท่าน ความตอ้งการ คาํติชม และคาํตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

(ฌ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที-อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชั-นของ
เบราวเ์ซอร์ พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน คุกกี.  รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของ
อุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที-ที-เขา้ถึง 
 

4.2 หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื-น เช่น ชื-อ นามสกุล รายละเอียดที-อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์สาํหรับการติดต่อ
ฉุกเฉินแก่เรา หรือสมาชิกครอบครัวที-ใชร้ถของท่าน ท่านตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท่านมีอาํนาจที-จะกระทาํไดแ้ละเรา
ไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายใหใ้ชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั.นตามนโยบายฯ นี.  โปรดใหน้โยบายฯ นี.
แก่บุคคลแหล่านั.นเพื-อใหรั้บทราบและ/หรือขอความยนิยอม (หรือใชฐ้านทางกฎหมายอื-นๆ เป็นขอ้ยกเวน้ความยนิยอม) 
ใหส่้งมอบขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่เราตามนโยบายฯ นี.   

4.3 เราจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลประเภทที-มีความอ่อนไหว เช่น เชื.อชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื-อในลทัธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที-กฎหมายบญัญติัใหเ้ราทาํได ้หรือเมื-อท่านใหค้วามยนิยอมไวโ้ดยชดัแจง้ 

ท่านจะตอ้งทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลทั.งหมดที-ใหไ้วเ้ป็นขอ้มูลที-ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริง 



5. วธีิการรับและเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เราอาจไดรั้บและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงันี.  
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที�ท่านให้แก่เรา: ท่านอาจให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มกัจะมีขึ.นเมื-อท่านติดต่อเราเมื-อ

ตอ้งการสอบถามขอ้มูล กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมคัรสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื-อการ
รับหรือขอทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ ์บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรือเมื-อท่านแสดงความคิดเห็นกลบัมายงัเรา 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที�เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคบางประการเกี-ยวกบั
อุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน ซึ- งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที-จดัเก็บโดยคุกกี.  (Cookies) และ
เทคโนโลยอืี-น ๆ ที-คลา้ยกนั โดยเราจะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการใชง้าน 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที�ได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครั. งเราจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลเกี-ยวกบัท่านจากผูอื้-น เช่น บริษทัใน
เครือ ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้ เลกซัส และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้ห้บริการของเรา หรือบริษทัคู่คา้ของเรา หากบริษทั
เหล่านั.นไดรั้บอนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบุคคลดงักล่าว และ/หรือซึ-งท่านไดเ้คยใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลไวก้บับุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี  

6. วตัถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1 เราเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื-อวตัถุประสงคต์่อไปนี.  (เรียกรวมกนัวา่ "วตัถุประสงค์")   

(ก) เพื�อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื-อบริหารจดัการ เขา้ทาํสญัญาและปฏิบติัหนา้ที-ของเราตามสัญญา หรือ
ขอ้ผูกพนัใดๆ ก็ตามที-เรามีร่วมกับท่าน หรือองค์กรที-ท่านเป็นตวัแทน เช่น การจองการทดลองขบั การส่งมอบ
รถยนต์ การปฏิบติัตามสัญญาซื.อขายผลิตภณัฑ์ บริการที-เกี-ยวขอ้งกบัการชาํระเงิน ซึ- งรวมถึงการตรวจสอบ การ
ยืนยนั และการยกเลิกธุรกรรม การรับประกันผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริการอื-นๆที- เกี-ยวข้องกับ
ประกนัภยั การลงทะเบียนให้บริการที-เกี-ยวกบัรถยนตแ์ละบริการอื-นๆ การส่งมอบแพคเกจตอ้นรับ การให้บริการ
หลงัการขาย เช่นการบาํรุงรักษาและการจองการซ่อมรถยนต์ เพื-อระบุตาํแหน่งรถยนต์ของท่าน การให้บริการ 
Connected Services แก่ท่าน เช่น ระบบนาํทางเนวิเกเตอร์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอาํนวยความสะดวกและ
แกปั้ญหาต่างๆ นดัหมายศูนยบ์ริการ พร้อมตรวจสอบประวติัการซ่อมและขอ้มูลรถยนต ์เพื-อพิจารณาการนาํเสนอ
เงินกูแ้ละคะแนนเครดิต เพื-อประมวลผลการจ่ายเงิน ออกใบเสร็จ จาํนวนเงินที-คา้งชาํระ ใบแจง้หนี.  และหลกัฐานการ
ซื.อ เพื-อซื.อหรือขายรถยนตมื์อสองหรือเสนอการประมูล เพื-อทาํการประมูลรถยนต ์เพื-อแจง้ใหท่้านทราบเกี-ยวกบัการ
เรียกคืนรถ การให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการให้บริการอื-นๆ ตามที-เรา และผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซัส 
และโตโยตา้ชวัร์ มีฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการ หรือไดรั้บการร้องขอจากท่าน เป็นตน้ 

(ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื-อดาํเนินการตรวจสอบและยืนยนัตวัของท่าน ในการลงทะเบียนและเขา้รับ
บริการต่างๆ จากเรา 

(ค) เพื�อปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพื-อการประเมิน วิเคราะห์ จดัการ ปรับปรุง ดาํเนินการวิจยั 
วางแผน ทาํแบบสาํรวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื-อนาํไปพฒันาระบบ คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละ
การให้บริการของเรา เช่น ความพึงพอใจเกี-ยวกับผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจเกี-ยวกับการขายผลิตภณัฑ์หรือการ
ให้บริการของผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ เพื-อประเมินประสิทธิภาพในเรื-องผลิตภณัฑ ์

สื-อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค พฤติกรรม เป็นตน้ 
รวมถึงขอ้มูลเกี-ยวกบัความชอบและความสนใจของท่านในผลิตภณัฑห์รือการบริการของเรา หรือเพื-อสร้างรายงาน
แบบรวมและเป็นนิรนาม เพื-อทราบถึงปัญหาและวิธีการแกไ้ข หรือเพื-อการฝึกอบรมพนกังาน และการประเมินผล
งานของพนกังาน เพื-อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

(ง) เพื�อจัดการความสัมพนัธ์กับท่าน: เพื-อติดต่อสื-อสารกบัท่านเกี-ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการที-ท่านไดรั้บจากเรา บริษทั
ในเครือ ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้ห้บริการของเรา หรือจากบริษทัคู่คา้ของเรา เพื-อ



แจง้เตือนท่านรวมไปถึงแจง้เตือนการต่ออายทุะเบียนรถหรือประกนั เพื-อประมวลผลและอปัเดตขอ้มูลของท่านใน
ฐานะสมาชิกของเรา เพื-อให้ขอ้มูลเกี-ยวกบัรถยนตข์องท่าน จดัเตรียมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและ
ขอ้มูลรถยนต ์เพื-อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของเรา เพื-ออาํนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใชผ้ลิตภณัฑ์และ
บริการ เพื-อการดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบขอ้ซกัถามที-เกี-ยวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา 

(จ) การตลาดและการสื�อสาร: เพื-อการแจ้งขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การสื-อสาร และการส่งเสริมการขาย
ผลิตภณัฑห์รือการให้บริการของเราและ/หรือ ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้ห้บริการ
ของเรา บริษทัคู่คา้ เพื-อส่งจดหมายเชิญให้ท่านร่วมงานกิจกรรมของเรา ผ่านช่องทางการติดต่อของเราและ/หรือ 
ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ ผูใ้ห้บริการของเรา บริษัทคู่คา้ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล 
โทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณีย ์SMS MMS หรือสื-อสงัคมออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ 

(ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื-อดูแลจดัการการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบ
การสื-อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการธุรกิจเพื-อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน 

(ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื-อปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์คาํสั-ง ขอ้กาํหนดและหนา้ที-ตามกฎหมาย
ของเรา 

(ซ) ความเสี�ยง: เพื-อการจดัการความเสี-ยงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี-ยง  
(ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื-อวตัถุประสงคด์า้นความมั-นคงปลอดภยั เช่น การถ่ายภาพ และ บนัทึกวิดิทศัน์ 

เพื-อใช้สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื-อจาํเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอย่างเช่น เพื-อตรวจจบั 
ป้องกนั และตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน เพื-อจดัการและป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์น เพื-อตรวจจบัและป้องกนัการ
กระทาํผิดภายในสถานที-หรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรา 

(ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื-อพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพื-อตรวจสอบวา่มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบอื-นๆ 
(เช่น เพื-อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทาํการ
ตรวจสอบและบนัทึกเป็นการภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลดา้นการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื-นๆ  

(ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื. นฟูกิจการ หรือกรณีอื-นที-คลา้ยกนั เราอาจส่งหรือ
โอนขอ้มูลของท่านใหก้บับุคคลที-สามหนึ-งฝ่ายหรือมากกวา่ในฐานะที-เป็นส่วนหนึ-งของการดาํเนินการดงักล่าว 

(ฏ) ชีวติ: เพื-อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

6.2 เราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย ประการใด
ประการหนึ-งต่อไปนี.  
(ก) เพื-อปฏิบติัตามกฎหมายที-เราอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
(ข) เพื-อปฏิบติัตามสญัญาที-ท่าน หรือองคก์รที-ท่านเป็นตวัแทน เป็นคู่สญัญากบัเราหรือเพื-อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอ

ของท่านก่อนเขา้ทาํสญัญานั.น 
(ค) เป็นการจาํเป็นเพื-อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก  
(ง) เพื-อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(จ) เพื-อประโยชน์สาธารณะ สาํหรับการดาํเนินภารกิจเพื-อประโยชน์สาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ที-ของรัฐ 
(ฉ) ในกรณีที-จาํเป็นตอ้งอาศยัความยนิยอมจากท่านสาํหรับกิจกรรมบางประเภทซึ-งเกี-ยวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยนิยอมจากท่านก่อนการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.3 ในกรณีที-เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื-อการดาํเนินการอยา่งอื-นที-ไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เราจะมีหนงัสือบอกกล่าว
ให้แก่ท่านเพื-อทราบเพิ-มเติม โดยจะระบุถึงขอ้มูลที-ใชเ้กี-ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวและจะดาํเนินการขอความยินยอม
จากท่านก่อนในกรณีที-ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน 



6.4 ในกรณีที-เรามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านเพื-อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความ
จาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื-อเขา้ทาํสัญญา แลว้ท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เราเมื-อมีการร้องขอ เราอาจ
ไม่สามารถปฏิบติัตามวตัถุประสงคที์-เกี-ยวขอ้งขา้งตน้ได ้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกซึ- งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพื-อ

วตัถุประสงคต์ามนโยบายฯฉบบันี.  โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั.นเพื-อศึกษาขอ้มูล
เพิ-มเติมเกี-ยวกบัวธีิการที-บุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ซึ-งท่านเองก็ตก
อยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านั.นแยกต่างหากดว้ยเช่นกนั 

7.2 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงค ์ใหแ้ก่บุคคลที-สามดงัต่อไปนี.  

(ก) บริษัทในเครือของโตโยต้า: เนื-องจากเราเป็นส่วนหนึ-งของบริษทัในกลุ่มโตโยตา้ ซึ-งร่วมมือกนัในการใหบ้ริการลูกคา้
และให้บริการระบบต่างๆ เราอาจมีความจาํเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือดงัต่อไปนี.  
หรืออนุญาตใหบ้ริษทัในเครือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื-อวตัถุประสงคที์-ระบุไวข้า้งตน้  
1) บริษทั โตโยตา้ ไดฮทัสุ เอน็จิเนียริ-ง แอนด ์แมนูแฟคเจอริ-ง จาํกดั 
2) บริษทัสยามโตโยตา้อุตสาหกรรม จาํกดั  
3) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้เวคิส จาํกดั 
4) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้บอดี.  ประเทศไทย จาํกดั  
5) บริษทั โตโยตา้ บอดี.  เซอร์วสิ จาํกดั 
6) บริษทั เทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ จาํกดั  
7) บริษทั โตโยตา้ ลีสซิ-ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
8) บริษทั ขา้วรัชมงคล จาํกดั 
9) บริษทั ฮีโน่ แมนูแฟคเจอริ-ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
10) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ คอร์ปอเรชนั (ญี-ปุ่น)  
11) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (สิงคโปร์) 

(ข) ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์: เราอาจแบ่งปันและรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากผูแ้ทน
จาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตที์-ท่านเลือกหรือที-อยูใ่กลท่้านเพื-อใหบ้ริการแก่ท่าน ท่านสามารถดูขอ้มูลเพิ-มเติมไดที้- 
https://www.toyota.co.th, https://www.lexus.co.th/ และ https://www.toyotasure.com/ 

(ค) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดัหาผลิตภณัฑ์บริการจาก
ภายนอกเพื-อใหบ้ริการต่างๆ แทนเราหรือเพื-อช่วยในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ท่าน ซึ-งรวมถึง แต่ไม่จาํกดั
เพียง 
1) ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง 
2) ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
3) บริษทัที-ใหบ้ริการดา้นการวจิยัและสาํรวจตลาด 
4) บริษทัที-ใหบ้ริการดา้นการวเิคราะห์ 
5) บริษทัที-ใหบ้ริการดา้นการตลาด สื-อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค ์และการสื-อสาร 
6) ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการสื-อสาร 
7) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด ์



(ง) บริษัทคู่ค้าของเรา: ทั. งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชิ.นส่วนอะไหล่รถยนต์ (Supplier) 
ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร เป็นตน้ ที-เรา
อาจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการใหแ้ก่ท่าน 

(จ) บุคคลภายนอกตามที�กฎหมายกําหนด: ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื-อ
ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั ซึ- งรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานที-บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนักงาน 
หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื-นๆ ในกรณีที-เราเชื-อว่าจาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหน้าที-ตามกฎหมายหรือกฎ
ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรือเพื-อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื-น หรือเพื-อความปลอดภยัของบุคคล หรือ
เพื-อตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเกี-ยวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความมั-นคงหรือความปลอดภยั 

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

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

7.3 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกในกรณีที-กฎหมายกาํหนดหรืออนุญาต ดงันั.นหากกฎหมาย
กาํหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน เราจะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
8.1 เนื-องจากเราเป็นส่วนหนึ-งของบริษทัในเครือของโตโยตา้ อาจมีการโอนหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านระหวา่งกนั 

เพื-อการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคข์า้งตน้ เพื-อใหท่้านสามารถเขา้ถึงบริการของเรา 
เพื-อให้การดูแลลูกคา้ เพื-อตดัสินใจเกี-ยวกบัการปรับปรุงบริการ เพื-อการพฒันาเนื.อหา หรือเพื-อวตัถุประสงคอื์-น ที-ระบุใน
นโยบายฯ นี.  

8.2 เมื-อมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือของโตโยตา้ในต่างประเทศ เราจะปฏิบติัตามกฎหมายที-
เกี-ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัเพื-อใหแ้น่ใจวา่มีการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระดบัที-เพียงพอ และเราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ผูรั้บโอนขอ้มูลในต่างประเทศจะให้
ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยมาตรฐานการคุม้ครองที-เทียบเท่ากบัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศไทยเช่นเดียวกนั หากจาํเป็น 

8.3 ในกรณีที-เรามีความจาํเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ หากเราพบวา่มาตรฐานการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั.นไม่เพียงพอตามหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที-คณะกรรมการ
ประกาศกาํหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศยัฐานทางกฎหมายอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งซึ- งอนุญาตให้กระทาํไดเ้พื-อ
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย 

9. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 
9.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที-จาํเป็น เพื-อดาํเนินการตามวตัถุประสงคที์-กาํหนดไวใ้นนโยบายนี.  และตาม

หนา้ที-ของเราภายใตก้ฎหมาย โดยหลงัจากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจาํเป็นหรือไม่มีกฎหมายใหส้ามารถเก็บได้
อีกต่อไป เราจะลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั.น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบ 



9.2 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอาจแตกต่างกนัขึ.นอยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที-จะนาํ
ขอ้มูลส่วนบุคคลมาใช้เป็นระยะเวลาสั. นๆ เช่น เพื-องานใดงานหนึ- งเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพื-อ
วตัถุประสงคใ์นการสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทาํลายขอ้มูลนั.นหลงัสิ.นสุดระยะเวลาดงักล่าว 

9.3 ท่านมีสิทธิที-จะใหเ้ราลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที-ไม่สามารถระบุตวัท่านไดใ้นบางกรณี เวน้แต่เรา
มีความจาํเป็นที-จะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามกฎหมายกาํหนด 

10.  นโยบายความเป็นส่วนตวัของผู้เยาว์  
 ผลิตภณัฑ ์บริการและเวบ็ไซตข์องเราไม่ไดมี้เป้าหมายหรือเจตนาที-จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาวที์-อายตุ ํ-ากวา่ 20 

ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผูเ้ยาว ์บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้
ความสามารถซึ-งตอ้งการจะติดต่อดาํเนินการกบัเรา ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองตามที-กฎหมายกาํหนด ผูพิ้ทกัษ์
ตามกฎหมายหรือผูอ้นุบาลก่อนที-จะติดต่อเราหรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

11.  ผู้แทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ 
 TMT และผูแ้ทนจาํหน่ายเป็นนิติบุคคลแยกจากกนัและต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตวัของตนเอง หากท่านมีขอ้สงสัยเกี-ยวกบั

แนวทางปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้ทนจาํหน่าย รวมไปถึงหากท่านไม่ตอ้งการรับการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 
การประชาสัมพนัธ์ การสื-อสาร และการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการของผูแ้ทนจาํหน่ายที-ไม่เกี-ยวขอ้งกบั 
TMT กรุณาติดต่อไปที-ผูแ้ทนจาํหน่ายนั.นโดยตรง 

 เมื-อท่านซื.อหรือเช่าซื.อรถยนตจ์ากผูแ้ทนจาํหน่าย ผูแ้ทนจาํหน่ายจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่เรา ผูแ้ทนจาํหน่าย
และเราต่างเป็นนิติบุคคลแยกจากกนัและท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูแ้ทนจาํหน่ายเพื-อใหม้ั-นใจวา่ท่านเขา้ใจ
แนวทางและวธีิปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้ทนจาํหน่ายนั.นๆ นอกจากนี.  เนื-องจากโดยทั-วไปผูแ้ทนจาํหน่าย
มกัเป็นช่องทางแรกในการติดต่อของท่าน ผูแ้ทนจาํหน่ายจึงเป็นผูที้-สามารถให้คาํตอบแก่ท่านเกี-ยวกบัแนวทางปฎิบติัในการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้ และแม ้TMT จะสนับสนุนให้ผูแ้ทนจาํหน่ายตรวจสอบให้มั-นใจว่าได้ปฎิบัติตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที-เกี-ยวขอ้งอย่างเต็มที- อีกทั. งให้ขอ้มูลเกี-ยวกับหน้าที-ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูแ้ทน
จาํหน่ายแลว้ แต่ TMT ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปฎิบติัตามกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งของผูแ้ทนจาํหน่าย  

   

12. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ท่านมีสิทธิต่อไปนี. เกี-ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที-อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ ท่าน
สามารถติดต่อเราไดต้ามรายละเอียดในหวัขอ้ "วธีิการติดต่อเรา" ขา้งตน้  

12.1 สิทธิในการเขา้ถึง 
ท่านอาจขอเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านใหไ้วแ้ก่เราได ้เวน้แต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมาย
หรือคาํสั-งศาล หรือ การเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดนั.นจะส่งผลกระทบที-อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและ
เสรีภาพของผูอื้-น  

12.2 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 
ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากขอ้มูลส่วนบุคคลเกี-ยวกบัท่านที-อยูใ่นความครอบครองของเรานั.นไม่
ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์  



12.3 สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูล 
ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลที-ไม่สามารถระบุตวัท่านได ้ในกรณี
ดงัต่อไปนี.  

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลที-ไม่มีความจาํเป็นที-จะตอ้งดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป   
(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านไดเ้พิกถอนความยินยอมให้เราทาํการเก็บรักษา ใช ้และเปิดเผย และเราไดท้าํการตรวจสอบ

แลว้ ไม่มีเหตุตามกฎหมายที-เราจะสามารถเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป 
(ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านไดท้าํการคดัคา้นมิให้เราทาํเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธคาํขอ

คดัคา้นโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายที-มีผลใชบ้งัคบั 
(ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื-อวตัถุประสงค์

เกี-ยวกบัการตลาดแบบตรง  
(จ) ขอ้มูลส่วนบุคคลนั.นมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ท่านมีสิทธิขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่านให้ไวข้า้งตน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น การเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลนั.นมีความจาํเป็นตามวตัถุประสงคเ์พื-อการปฏิบติัตามสัญญา หรือเพื-อวตัถุประสงคใ์นการก่อตั.งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย  ปฏิบติัตาม ใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ.นต่อสู้ขอ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวตัถุประสงค์
อื-นที-กฎหมายกาํหนดไว ้

12.4 สิทธิในการจาํกดัการใช ้
ท่านมีสิทธิขอใหเ้ราระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี.  

(ก) ท่านไดข้อใหเ้ราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และเราอยูใ่นขั.นตอนการตรวจสอบ
คาํขอของท่าน 

(ข) ท่านไดข้อใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลที-เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าว   

(ค) เราหมดความจาํเป็นในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความ
จาํเป็นตอ้งขอให้เราเก็บรักษาไวเ้พื-อใช้ในการก่อตั.งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ.นต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื-อประโยชน์ของท่าน 

(ง)  ท่านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัหรืออา้งประโยชน์สาธารณะ 
หรือการใชอ้าํนาจรัฐ หรือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราอยูใ่นขั.นตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน 

(จ) ท่านได้คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออา้งการศึกษาวิจยัทาง
วทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่นขั.นตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน  

12.5 สิทธิในการคดัคา้น 
ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปนี.  

(ก) เป็นการดาํเนินการเพื-อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื-น 
(ข) เป็นการดาํเนินการเพื-อประโยชน์สาธารณะ หรือการใชอ้าํนาจรัฐที-ไดม้อบใหแ้ก่เรา  
(ค) กรณีที-เราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื-อวตัถุประสงคท์างการตลาดแบบตรง 
(ง) เป็นการดาํเนินการเพื-อวตัถุประสงคเ์กี-ยวกบัการศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) 



หากท่านใชสิ้ทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ท่านมีสิทธิแจง้ความประสงคว์า่
จะใหเ้ราลบหรือจาํกดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพิ-มเติมได ้

12.6 สิทธิในการโอนยา้ย 
ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที-เราเก็บรวบรวมไว ้โดยขอใหเ้ราส่งขอ้มูลดงักล่าวใหท่้านในรูปแบบเอกสาร
หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอตัโนมติัได ้เวน้แต่ การขอโอนยา้ยขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใต้
ขอ้จาํกดัของวธีิการของเรา 

12.7 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม  
ท่านมีสิทธิถอนความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยได ้ หากเป็นกรณีที-ท่านไดเ้คยใหค้วามยินยอมไวก้บัเรา 
เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบติัหนา้ที-ตามสัญญาของเราที-เป็นประโยชน์แก่
ท่าน ทั.งนี.  การถอนความยนิยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที-ท่าน
ไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ 

12.8 สิทธิในการร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี-ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีที-พบวา่เราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณีดังกล่าวไปยงั
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

 

 

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

สอดคลอ้งกบักฎหมายที-บงัคบัใช ้โดยเราจะแจง้นโยบายที-เปลี-ยนแปลงใหท่้านทราบผา่นช่องทางการติดต่อของเรา 

13.2 เราจะใชน้โยบายฯ ฉบบัล่าสุด สาํหรับอา้งอิงวธีิการในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

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


