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ใบสมัครใช ้บริการ Fleet Telematics Service
Fleet Telematics Service Application Form

วันทีส
/ มัคร
.....
Date of Application

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

ผูส
้ ม ัครใช้บริการ (Applicant)
/ ภาษาไทย
ชือ
Name in Thai

จดทะเบียนภาษี มล
ู ค่าเพิม
/
VAT Registered

จด (Yes)
ไม่ได ้จด (No)

ชือผูส
้ ม ัครใช้บริการ
Applicant's Name

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี / หมายเลขประจําตัวประชาชน
Tax ID / Citizen ID

/ ภาษาอังกฤษ
ชือ
Name in English

สาขาที/
Branch No.

ชําระค่าใช ้บริการ / Pay Service Fee

ประเภทการสม ัคร
Apply for

ประเภทธุรกิจ
Business Type

วันทีเ/ ริม
/ ใช ้บริการ
Start Service Date

ทดลองใช ้งานฟรี 3 เดือน / Free Trial 3 Month
อืน
/ ๆ (โปรดระบุ) / Others (Pls. identify)

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

…………………………………

บริการขนส่งสินค ้า / Logistics

ธุรกิจยา / Pharmacy

ร ้านขายส่ง / Wholesales
หนังสือพิมพ์ / Newspaper

ธุรกิจโรงนํQาแข็ง / Ice Factory
ธุรกิจอาหารแช่แข็ง / Frozen Product

ธุรกิจยานยนต์ / Automotive

อืน
/ ๆ (โปรดระบุ) / Other (Pls. identify)

ธุรกิจอาหาร / Food & Beverage

ทีอยูข
่ องผูส
้ ม ัครใช้บริการ (Applicant's Address)
บ ้านเลขที// หมูบ
่ ้าน/อาคาร/ซอย/ถนน
House No., Bldg.,Room, Street
แขวง / ตําบล
Sub-District

เขต / อําเภอ
District

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย ์
Zip Code

โทรศัพท์
Telephone No.

โทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Phone No.

โทรสาร
Fax No.

อีเมลแอดเดรส
E-Mail Address

/ สําหรับออกใบกํากับภาษี
ชือ
Bill-To/Payer Name

ใช ้ทีอ
/ ยูเ่ ดียวกับทีอ
/ ยูข
่ องผู ้สมัครใช ้บริการ
Use the same with Applicant's address
จดทะเบียนภาษี มล
ู ค่าเพิม
/
จด (Yes)
ไม่ได ้จด (No)
VAT Registered

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี
Tax ID

สาขาที/
Branch No.

ทีอยูส
่ ําหร ับออกใบกําก ับภาษีและแจ้งหนี$ (Bill-To/Payer Address)

บ ้านเลขที// หมูบ
่ ้าน/อาคาร/ซอย/ถนน
House No., Bldg.,Room, Street
แขวง / ตําบล
Sub-District

เขต / อําเภอ
District

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย ์
Zip Code

โทรศัพท์
Telephone No.

โทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Phone No.

โทรสาร
Fax No.

อีเมล
E-Mail Address

ผูม
้ อ
ี า
ํ นาจในการสม ัคร / เปลียนแปลงการใช้บริการ (Authorized person to apply or change service)

คนที 1
First Person

คนที 2 (ถ้ามี)
Second Person (If any)

/ -นามสกุล
ชือ
Name - Surname
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Phone

แผนก
Department
ตําแหน่ง
Position

/ -นามสกุล
ชือ
Name - Surname
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Phone

หล ักฐานทีใช้ในการสม ัครใช้งาน Fleet Telematics Service :
1) ข ้อกําหนดและเงือ
/ นไขการใช ้บริการ Fleet Telematics Service
(เอกสารแนบ 1 พร ้อมลายเซ็นต์)
2) นโยบายความเป็ นส่วนตัว (เอกสารแนบ 2)
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู ้มีอํานาจในการสมัครฯ ทุกคน
4) หลักฐานแสดงความเป็ นเจ ้าของรถยนต์
(เล่มทะเบียน / ใบจอง / หนังสือรับรองจากผู ้แทนจําหน่าย)
5) หนังสือรับรองบริษัท พร ้อมประทับตราบริษัท (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล)
6) ภพ.20 พร ้อมประทับตราบริษัท (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล)
ื/
7) หนังสือมอบอํานาจในการใช ้งาน FTS (เอกสารแนบ 3 เฉพาะกรณีชอ
/ ผู ้ถือกรรมสิทธิ7 หรือชือ
/ ผู ้ครอบครองรถยนต์)
ผู ้สมัครไม่ตรงกับชือ

อีเมล
E-Mail Address
แผนก
Department

ตําแหน่ง
Position

อีเมล
E-Mail Address

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)

กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานมาที/ e-mail : fts@toyota.co.th หรือสอบถามข ้อมูลได ้ที/ 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

ฝ่ ายวางแผนคอนเนคเต็ด : 18 พฤศจิกายน 2564
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ใบสมัครใช ้บริการ Fleet Telematics Service
วันทีส
/ มัคร
..... /
Date of Application

Fleet Telematics Service Application Form

..... / .....

/ ผู ้สมัครใช ้บริการ (Applicant's Name)
ชือ
/ ภาษาไทย
ชือ
Name in Thai

/ ภาษาอังกฤษ
ชือ
Name in English

....................................
..............................................
รายละเอียดของรถยนต์ทต้
ี องการสม
ัครใช้บริการ (Vehicle information to use service)
ลําด ับ
No.

หมายเลขทะเบียน
License Plate No.

หมายเลขต ัวถ ัง
VIN Number

หมายเลขกล่อง
(กรณีตด
ิ ตงที
ั$ Dlr. เท่านน)
ั$
L-DCM S/N No.
(Installation at Dlr. only)

รุน
่ รถ
Model

ว ันส่งมอบ
Delivery Date

อุปกรณ์เพิมเติมทีต้องการใช้
Optional Device Request

1

Card Reader

RFID

2

Card Reader

RFID

3

Card Reader

RFID

4

Card Reader

RFID

5

Card Reader

RFID

6

Card Reader

RFID

7

Card Reader

RFID

8

Card Reader

RFID

9

Card Reader

RFID

10

Card Reader

RFID

11

Card Reader

RFID

12

Card Reader

RFID

13

Card Reader

RFID

14

Card Reader

RFID

15

Card Reader

RFID

16

Card Reader

RFID

17

Card Reader

RFID

18

Card Reader

RFID

19

Card Reader

RFID

20

Card Reader

RFID

เลขที Form B (ถ้ามี)
Form B Number (If any)

หมายเหตุ : 1) บริการนีQมค
ี า่ บริการรายปี ปี ละ 4,800 บาทต่อคันต่อปี (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
/ ขอสงวนสิทธิใ7 นการคืนค่าบริการในกรณีทม
ี/ ก
ี ารยกเลิกการใช ้บริการ)
2) หลังจากตรวจสอบข ้อมูลการสมัครแล ้ว จะส่งสรุปรายละเอียดค่าใช ้บริการและช่องทางการชําระเงินให ้ผู ้สมัครทางอีเมล
3) การติดตังQ อุปกรณ์เพิม
/ เติมมีคา่ อุปกรณ์และค่าติดตังQ จากบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ 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

ข้อมูลผูร้ ับผิดชอบของผูแ
้ ทนจําหน่าย <ถ้ามี> (Dealer's PIC <if any> )
/ ผู ้แทนจําหน่าย
ชือ
Dealer's Name

สาขา
Branch

ผู ้รับผิดชอบคนที/ 1
(First PIC)

ผู ้รับผิดชอบคนที/ 2
(Second PIC)

/ -นามสกุล
ชือ
Name - Surname

ตําแหน่ง
Position

โทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Phone

อีเมล
E-Mail Address

/ -นามสกุล
ชือ
Name - Surname

ตําแหน่ง
Position

โทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Phone

อีเมล
E-Mail Address

ข้าพเจ้าขอร ับรองว่าข้อมูลทงหมดด้
ั$
านบนเป็นความจริงทุกประการ (I certify that all of the information above is true)
ลายเซ็นต์ผู ้รับผิดชอบของผู ้แทนจําหน่าย
(Signature of Dealer's PIC)

ลายเซ็นต์ผู ้มีอํานาจในการสมัคร / เปลีย
/ นแปลงการใช ้บริการ
(Signature of Authorized Person to Apply / Change Service)

ตราสัญลักษณ์ (ถ ้ามี)
Company Logo (if any)
วันที/ (Date) ........ / ......... / ...........

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

กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานมาที/ e-mail : fts@toyota.co.th หรือสอบถามข ้อมูลได ้ที/ 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
ฝ่ ายวางแผนคอนเนคเต็ด : 18 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ 1

ข้อกําหนดและเงือนไขในการใช้งานบริ การ Fleet Telematics Service
ข้อ กํ า หนดและเงือนไขฉบับ นี (“ข้ อ กํา หนดและเงื อนไข”) เป็ น ข้อ กํ า หนดและเงือนไขสํ า หรับ การใช้ บ ริก าร
Fleet Telematics Service ทังในส่วนของเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (ต่ อไปนี
เรียกว่า “Fleet Telematics Service”) ซึงให้บริการโดยบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีทสํี านักงานแห่ง
ใหญ่ตงอยู
ั ่ที 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 (ต่อไปนี
เรียกว่า “โตโยต้า”)
กรุณาอ่านข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีโดยละเอียด การทีท่านลงชือในข้อกําหนดและเงือนไขนี เป็ นการทีท่านให้การ
รับรองว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตนต่อข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ เหล่านี
1.

คําจํากัดความ
ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ให้คาํ ต่อไปนีมีความหมายดังนี
1.1) ผูข้ อใช้บริการหรือท่าน หมายถึง บุคคลซึงตกลงตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี
1.2) รหัสประจําตัวผู้ขอใช้บริการ หมายถึง รหัสประจําตัวทีได้รบั และได้จดั ให้จากการลงทะเบียนเพือใช้ Fleet
Telematics Service
1.3) Fleet Telematics Service หมายถึง การให้บริการและเนือหาทีเกียวข้องทีสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์
www.toyotafts.com และ/หรือ แอปพลิเคชัน Fleet Telematics Service บนโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน
(ตามทีได้ให้คาํ จํากัดความด้านล่างนี) ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการทีต้องชําระค่าบริการหรือการให้บริการฟรี
1.4) รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ทติี ดตัง DCM (ตามทีได้ให้คําจํากัดความด้านล่างนี) ซึงรองรับการเชือมต่อ และ
เข้าใช้งาน Fleet Telematics Service
1.5) DCM หมายถึง อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ททํี าหน้าทีในการส่งสัญญาณข้อมูลรถยนต์
1.6) TCAP หมายถึง บริษทั โตโยต้า คอนเนคเต็ด เอเชีย แปซิฟิค จํากัด ซึงทําหน้าทีในการพัฒนาระบบ
1.7) DTC หมายถึง บริษทั ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ซึงทําหน้าทีในการพัฒนาระบบ เว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน
1.8) ค่าบริการ หมายถึงจํานวนเงินทีพึงชําระให้แก่ โตโยต้า สําหรับการใช้บริการ Fleet Telematics Service
1.9) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน หมายถึงซอฟต์แวร์ทจัี ดให้มอี ยู่ในแอพสโตร์ (AppStore)
ของระบบปฏิบตั กิ าร IOS หรือใน Google Play ของระบบปฏิบตั กิ าร Android เพือให้สามารถเข้าใช้บริการ
Fleet Telematics Service ได้

2.

การเปลียนแปลงแก้ไขข้อกําหนดและเงือนไข และ/หรือ Fleet Telematics Service
2.1) โตโยต้า มีสทิ ธิเปลียนแปลงแก้ไขข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี เมือ โตโยต้า กระทําเช่นนัน จะมีการนําเสนอ
ข้อ กํ า หนดและเงือนไขใหม่ นั นแก่ ท่ า นเพือให้ท่ า นให้ก ารยอมรับ ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ ห รือ แอปพลิเ คชัน บน
โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน หากท่านได้ยอมรับข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวแล้ว ข้อกําหนดและเงือนไข
ใหม่นันจึงจะมีผลบังคับใช้ทนั ที หรือ ตามทีระบุไว้ในข้อกําหนด หรือ เงือนไขฉบับนันๆ หากท่านไม่ยอมรับ
ข้อกําหนดและเงือนไขใหม่ ท่านสามารถปฎิเสธข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวได้ หากแต่การปฎิเสธดังกล่าวอาจ
ส่งผลต่อการใช้บริการ Fleet Telematics Service ในบางบริการ รวมถึงเมือสินสุดระยะเวลาการให้บริการ Fleet
Telematics Service ของท่านในเวลานันแล้ว ท่านจะต้องหยุดใช้ Fleet Telematics Service และลบแอปพลิเค
ชันบนโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟนออก
2.2) โตโยต้า สามารถเพิม นํ า ออกไป หรือ เปลียนแปลงแก้ไ ขการบริก าร Fleet Telematics Service ไม่ ว่ า
บางส่วนหรือทังหมดได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบ
2.3) โตโยต้า อาจทํา การปรับ ปรุ ง ข้อ มูล ของ (update) Fleet Telematics Service และ/หรือ แอปพลิเ คชัน บน
โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟนได้ เป็ นครังคราว การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวมีขนเพื
ึ อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
และ/หรือพัฒนา Fleet Telematics Service เพิมเติม และ/หรือลดการเกิดข้อบกพร่องหรือการทํางานผิดปกติ

ทังนีในส่วนทีเกียวข้องกับการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว อาจมีการเปลียนแปลงมาตรฐานทางด้านเทคนิคขันตําสุด
ต่างๆ ได้เป็ นครังคราว
3.

การใช้บริการ Fleet Telematics Service
3.1) Fleet Telematics Service ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังต่อไปนี
3.1.1) หน้าควบคุม / Dashboard
3.1.2) ตรวจพิกดั รถ / Monitor
3.1.3) ดูยอ้ นหลัง / Playback
3.1.4) ระบบจัดการข้อมูล / Management
3.1.5) รายงาน / Report
3.1.6) ตังค่าระบบ / System Setting
3.1.7) แจ้งปญั หาการใช้งาน / Contact Admin
การให้บริการบางรายการของ Fleet Telematics Service มีให้บริการเฉพาะบนเว็บไซด์เท่านัน บางรายการมี
ให้บริการเฉพาะในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน และบางรายการมีให้บริการได้ทงสองช่
ั
องทาง
3.2) Fleet Telematics Service รองรับการให้บริการเฉพาะในราชอาณาจักรไทยเท่านัน
3.3) การใช้บริการ Fleet Telematics Service ท่านต้องลงทะเบียนเพือขอใช้บริการ Fleet Telematics Service
ให้เสร็จสินก่อน ซึงขันตอนนีเกียวข้องกับการสร้างรหัสประจําตัวผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รวมถึงสิทธิในการเข้าใช้งาน
เว็บไซด์ และแอปพลิเคชัน
3.4) บริการหลายรายการของ Fleet Telematics Service ขึนอยู่กบั การสือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
และ/หรือ GPS ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน หรือ DCM การทํางานของ Fleet Telematics
Service ขึนอยู่กบั ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือของท่านไม่มากก็น้อย บริการหลายรายการของ Fleet
Telematics Service ไม่สามารถให้บริการได้ หรืออาจมีคุณภาพลดลงในสถานการณ์ต่อไปนี
3.4.1) โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟนหรือ DCM รับสัญญาณได้ไม่เพียงพอ
3.4.2) การรับบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายถูกจํากัดหรือสินสุด เช่น ถูกจํากัดหรือสินสุดอันเนืองมาจาก
การใช้ขอ้ มูลแบบความเร็วสูงหมดแล้ว
3.4.3) ระดับสัญญาณ GPS ได้ไม่เพียงพอในพืนทีดังกล่าว
3.5) ในบริการตรวจพิกดั รถบทบาทหน้าทีของโตโยต้า มีจํากัดเพียงการให้ขอ้ มูลตําแหน่ งสุดท้ายของรถยนต์ที
ระบบจัดให้แก่ท่านได้เท่านัน ซึงการทํางานนีสามารถช่วยได้ในกรณีทท่ี านต้องการทราบว่ารถยนต์ของท่านอยู่ที
ใด การมีบริการดังกล่าวพร้อมใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวขึนอยู่กบั ปจั จัยต่างๆ ในข้อ n.o ข้างต้น
หากท่านคิดว่ารถยนต์ของท่านถูกโจรกรรม อย่าพยายามนํารถยนต์ของท่านคืนมาด้วยตัวท่านเอง ในกรณีนี ท่าน
จะต้องติดต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ แจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ และดําเนินการให้เจ้าหน้าทีตํารวจเป็ นผูน้ ํารถยนต์
ของท่านทีถูกโจรกรรมคืนมาให้ท่าน

4.

ค่าบริการ
4.1) ค่าบริการจะระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการ Fleet Telematics Service หรือแบบฟอร์มเปลียนแปลง / ต่ออายุ
การใช้บริการ Fleet Telematics Service ค่าบริการจะเป็ นค่าให้บริการในระยะเวลาตามทีระบุไว้ในคําสังให้มี

การให้บริการ Fleet Telematics Service ทีสมบูรณ์ แต่ ละคําสัง ทังนี โตโยต้า สงวนสิทธิใ นการเปลียนแปลง
ค่าบริการ Fleet Telematics Service โดยมิตอ้ งแจ้งให้กบั ทางท่านทราบล่วงหน้า
4.2) ท่านสามารถชําระค่าใช้บริการ Fleet Telematics Service ผ่านช่องทางทีระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการ Fleet
Telematics Service หรือแบบฟอร์มเปลียนแปลง / ต่ออายุการใช้บริการ Fleet Telematics Service
4.3) ท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อสัญญาต่างๆ ของท่านกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือของท่าน ด้วยตัวท่าน
เอง และท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการเรียกเก็บเงินใดๆ สําหรับการนัน
5.

ความรับผิดชอบของผูข้ อใช้บริการ
5.1) ท่านจะต้องเก็บรหัสประจําตัวผู้ใ ช้และรหัสผ่านสําหรับ Fleet Telematics Service ไว้เป็ นความลับ ท่าน
จะต้องไม่ให้บุคคลอืนใดทราบรหัสประจําตัวผูใ้ ช้ของท่าน ท่านจะต้องไม่อนุ ญาตให้บุคคลอืนใดใช้รหัสประจําตัว
ผู้ใ ช้ของท่าน และท่านต้องไม่ใ ช้รหัสประจําตัวผู้ใ ช้ของบุคคลอืนใด ท่านเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่ อการกระทําและ
ผลต่างๆ ของการกระทําทังปวงอันเกิดขึนจากการใช้รหัสประจําตัวผูใ้ ช้ของท่าน ไม่ว่าการกระทํานันจะกระทําขึน
โดยท่านหรือไม่
5.2) หากท่านโอน/ให้ รถยนต์ทีได้มกี ารลงทะเบียน หรือ ระบุไว้กบั Fleet Telematics Service แอปพลิเคชัน
หรือโอน/ให้โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟนทีมีแอปพลิเคชันนีให้แก่บุคคลภายนอก ท่านต้องรับผิดชอบในการลบ
ข้อมูลของรถยนต์คนั ดังกล่าวออกจาก Fleet Telematics Service แอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ท
โฟน (ตามทีเกียวข้อง) และลบข้อมูลทังหมดของท่านออกจากอุปกรณ์เหล่านัน
5.3) หากท่ า นได้ร ับ โทรศัพท์มือ ถือ แบบสมาร์ทโฟนทีมีแอปพลิเ คชัน ดัง กล่ าวจากบุ ค คลภายนอก และท่ าน
ประสงค์ทจะใช้
ี
Fleet Telematics Service ท่านจะต้องลงชือเข้าใช้ โดยใช้รหัสประจําตัวผู้ใช้และรหัสผ่านของ
ท่านเอง และท่านจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูล/สิงรับรองตัวตนของบุคคลอืนใด
5.4) เมือท่านได้เปลียนแปลงข้อมูลในการติดต่อ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ ทีอยู่ หรืออีเมล
ท่านจะต้องแจ้งให้ทางโตโยต้าทราบ
5.5) ท่านต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทังปวงเมือใช้บริการ Fleet Telematics Service

6.

ความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์
6.1) หากท่ า นใช้แ อปพลิเ คชัน บนโทรศัพ ท์มือ ถือ แบบสมาร์ท โฟน ท่ า นจะเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบต่ อ สมาร์ท โฟน
ระบบปฏิบตั กิ ารของสมาร์ทโฟน การตังค่าของสมาร์ทโฟน ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกทีติดตังบนสมาร์ทโฟน
และอุปกรณ์เสริมของบุคคลภายนอกทีติดตังบนสมาร์ทโฟนดังกล่าว แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ท
โฟนต้องใช้การเชือมต่ อข้อมูลจากผู้ใ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือและ GPS ของท่าน เพือทีจะสามารถ
ทํา งานได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง ดัง นัน กรุ ณ าตังค่ า การอนุ ญ าตต่ า งๆ ให้ส อดคล้อ ง กรุ ณ าอย่ า ใช้แ อปพลิเ คชัน บน
โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน บนอุปกรณ์ทผ่ี านการเจลเบรก (jailbroken) หรือรูท (rooted) เนืองจากอุปกรณ์
ดังกล่าวอาจรบกวนการทํางานปกติของแอปพลิเคชันนีได้
6.2) ท่านจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อสัญญาต่างๆ ทีทํากับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือของท่าน ตามทีมีความ
จําเป็ นเพือใช้บริการ Fleet Telematics Service รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการให้ใช้ขอ้ มูลแบบความเร็วสูงได้
อย่างเพียงพอ

7.

การหยุดให้บริการ Fleet Telematics Service ชัวคราว
โตโยต้า อาจหยุดหรือจํากัดการให้บริการ Fleet Telematics Service ชัวคราว เป็ นบางครังคราว ไม่ว่าจะมีการ
บอกกล่าวให้ท่านทราบหรือไม่ สถานการณ์ที โตโยต้า อาจหยุดหรือจํากัดการบริการ Fleet Telematics Service
เป็ นการชัวคราว มีตวั อย่างดังต่อไปนี
7.1) การซ่อมบํารุงระบบต่างๆ ของ Fleet Telematics Service ไม่ว่าจะได้กาํ หนดเวลาไว้แล้วหรือไม่
7.2) เหตุสดุ วิสยั เช่น เพลิงไหม้ ไฟฟ้าดับ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ นําท่วม สึนามิ สงคราม การก่อความไม่สงบ
หรือโรคระบาด ฯลฯ ทีกระทบต่อระบบต่างๆ ของ Fleet Telematics Service
7.3) การเดินขบวนประท้วงของคนงานหรือการนัดหยุดงานทีมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของ Fleet Telematics
Service
7.4) ปญั หาการเชือมต่อข้อมูลทีเกิดขึนระหว่าง Fleet Telematics Service กับเครือข่ายของบุคคลภายนอก
7.5) ปญั หาทางเทคนิคหรือปญั หาเกียวกับการปฏิบตั กิ ารปญั หาอืนๆ ทีกระทบต่อความสามารถของโตโยต้าใน
การจัดให้ซงการบริ
ึ
การ Fleet Telematics Service

8.

ทรัพย์สินทางปัญญา
8.1) โตโยต้า เป็ นเจ้าของสิทธิใ ดๆ กรรมสิทธิ r และประโยชน์ ทงปวงในการบริ
ั
การ Fleet Telematics Service
รวมถึงเว็บไซด์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะทีมีอยู่ในรูปแบบของสิทธิบตั ร
เครืองหมายการค้า ลิขสิทธิ r ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในรูปแบบอืนๆ ไม่ว่าจะได้รบั จด
ทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้รบั จดทะเบียน (เรียกรวมกันว่า “ทรัพย์สินทางปั ญญาที เกียวกับ Fleet Telematics
Service”)
8.2) ตามเงือนไขและข้อ กํา หนดฉบับ นี ท่ า นได้ร ับ อนุ ญ าตโดยจํา กัด และท่ า นไม่ ส ามารถโอนสิทธิใ นการใช้
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเกียวกับ Fleet Telematics Service ตามทีจําเป็ นสําหรับการใช้บริการ Fleet Telematics
Service ของท่านซึงเป็ นสิทธิในการใช้เพือส่วนตัวเท่านัน ตามแผนของการสมัครใช้บริการดังกล่าวของท่านทียังมี
ผลใช้ได้อยู่ ห้ามไม่ให้มกี ารใช้ในลักษณะอืนทังปวง ท่านไม่มสี ทิ ธิอนๆ
ื ในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเกียวกับ Fleet
Telematics Service ใดๆ แต่ประการใดทังสิน
8.3) ท่านต้องไม่ทําซํา เปลียนแปลงแก้ไข ทําการวิศวกรรมย้อนกลับ ขาย หรือ จําหน่ ายจ่ายแจก ทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาทีเกียวข้องกับ Fleet Telematics Service และท่านต้องไม่มอบอํานาจหรืออนุ ญาตให้บุคคลภายนอกใดๆ
กระทําการดังกล่าว

9. การชดใช้และการจํากัดความรับผิด
9.1) หากท่านกระทําผิดข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ท่านตกลงจะชดใช้แก่ โตโยต้า โดยเต็มที เกียวกับความ
เสียหายทังปวงที โตโยต้า อาจได้รบั จากการนัน
9.2) เท่าทีกฎหมายอนุญาต ทางโตโยต้า ไม่มคี วามรับผิดแต่ประการใด ต่อหรือทีเกิดขึน อันเกียวกับสิงต่อไปนี
9.2.1) ปญั หาต่างๆ เกียวกับเครือข่ายทีปฏิบตั กิ ารโดยบุคคลภายนอก
ั หาเกียวกับ อุ ป กรณ์ ข องท่ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น โทรศัพ ท์มือ ถือ แบบสมาร์ท โฟนหรือ บริก ารใดๆ ของผู้
9.2.2) ป ญ
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
9.2.3) การทีท่านไม่ได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ โตโยต้า ทราบ
9.2.4) การทีท่านไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีในประการใดๆ

10. การบอกเลิ กสัญญา
10.1) โตโยต้า หรือ DTC หรือ TCAP อาจบอกเลิกสิทธิของท่านในการใช้ Fleet Telematics Service โดยการบอก
กล่าวและมีผลทันที ในกรณีทท่ี านกระทําผิดในสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงือนไขนี การกระทําผิดข้อกําหนด
และเงือนไขในสาระสําคัญรวมไปถึงและโดยไม่จํากัดเพียง อาทิเช่น การไม่ชําระค่าบริการหรือการกระทําผิด
ข้อกําหนดไม่ว่าข้อใดก็ตามของข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีเกียวกับเรืองทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเกียวกับ Fleet
Telematics Service
10.2) ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการ Fleet Telematics Service โดยกรอกแบบฟอร์มเปลียนแปลง / ต่อ
อายุการใช้บริการ Fleet Telematics Service แล้วส่งมาที โตโยต้า
ั ญาของ Fleet Telematics
10.3) ข้อ กํา หนดต่ า งๆ ในข้อ กํา หนดและเงือนไขฉบับ นี เกียวกับ ทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
Service ข้อมูลส่วนบุคคล การชดใช้ และการจํากัดความรับผิด ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแม้สนสุ
ิ ด/มีการบอกเลิก
ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี
11. การบอกกล่าว
หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษทั ท่านอาจกระทําได้โดยการส่งอีเมลไปที fts@toyota.co.th
12. กฎหมายทีใช้บงั คับและข้อกําหนดทัวไป
ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีอยู่ใต้บงั คับตามกฎหมายไทย ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีเป็ นข้อตกลงทังหมด
ระหว่างคู่สญ
ั ญาตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีในเรืองทีเกียวกับข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หากข้อกําหนด
ไม่ว่าข้อใดในข้อกําหนดและเงือนไขนีถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บงั คับได้ ให้ขอ้ กําหนดทีเหลือ
ยังคงสามารถใช้บงั คับได้โดยเต็มที ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิต่างๆ ของตนหรือมอบหน้าทีต่างๆ ของตนให้แก่
บุคคลภายนอกใดๆ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก โตโยต้า ก่อน
ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ รับทราบและตกลงผูกพันตนต่ อรายละเอียดต่ างๆ ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึง
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของโตโยต้า และรับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสทิ ธิทจะเพิ
ี กถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือฉบับนีได้ตลอดเวลา โดยส่งคําร้องตามช่องทางทีกําหนดไว้ในนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวของโตโยต้า ดังกล่าว

ลงชือ_______________________________ ผูม้ อี าํ นาจในการสมัคร
(

)

วันที________________________________

เอกสารแนบ 2

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ("TMT" "เรา" "พวกเรา" หรื อ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่าน (ตามที-นิยามไว้ดา้ นล่างนี. ) ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี. ("นโยบายฯ") จะอธิ บายการเก็บ ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรื อโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที-ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิ ทธิ ของท่านและแนวทางปฏิบตั ิเกี-ยวกับ
ข้อมูลดังกล่าว
1. เกียวกับเรา
TMT เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลที-เก็บ ใช้ เปิ ดเผย และโอนไปต่างประเทศซึ-งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
TMT เป็ นนิติบุคคลที-จดั ตั.งขึ.นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสาํ นักงานใหญ่ต. งั อยูท่ ี- 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตําบล
สําโรงใต้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
TMT เป็ นส่ วนหนึ- งของครอบครัวโตโยต้าทัว- โลก และเป็ นผูผ้ ลิตรายสําคัญที-สุดรายหนึ- งของโตโยต้า มีวตั ถุประสงค์ในการ
ดําเนินกิจการเพื-อการผลิตและจัดจําหน่ายรถยนต์นงั- ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื-อการพาณิ ชย์ ภายในประเทศไทยและส่งออกเพือจําหน่ายไปยังประเทศต่าง ๆ ทัว- โลก รวมถึงการให้บริ การหลังการจําหน่าย เช่น การซ่อมบํารุ งรถยนต์ การให้สิทธิ ประโยชน์
พิเศษ และการให้บริ การอื-นๆ ที-เกี-ยวข้องเพื-อประโยชน์และความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้าและบุคคลทัว- ไป นอกจากนี. TMT
ยังอยู่ระหว่างเตรี ยมการสู่ การเดิ นทางอันท้าทายด้วยการพลิกโฉมกิ จการสู่ การเป็ น "องค์กรแห่ งการขับเคลื-อน" (Mobility
Company) ในฐานะศูนย์กลางการดําเนิ นกิจการหลักของโตโยต้าประจําภูมิภาคเอเชี ย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ- ง
ของการจําหน่ายและการให้บริ การของเรา
2. วิธีการติดต่อเรา
หากท่ านต้องการสอบถามเพิ-มเติ มหรื อต้องการใช้สิทธิ ของท่ านตามนโยบายฯ นี. ท่ านสามารถติ ดต่อเราได้ทางเว็บไซต์
(https://www.toyota.co.th/en/contact) หรื อตามข้อมูลการติดต่อที-ระบุไว้ดา้ นล่าง
• ส่งอีเมลถึงเราได้ที-:
dataprotection@toyota.co.th
• โทรศัพท์ติดต่อเราได้ที-หมายเลข:
ศู น ย์ บ ริ การข้ อ มู ล ลู ก ค้ า (]]) ^-`ab]-`^^^ กด 2 (หรื อ db^^-`abeee
โทรฟรี สาํ หรับต่างจังหวัดเฉพาะโทรศัพท์พ.ืนฐานตลอด `e ชัว- โมง)
เวลาทําการ: จันทร์ - ศุกร์ 8.00 -17.00 น.
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี-ยวกับบุคคล ซึ- งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั.นได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
4. ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดทีเก็บรวบรวม
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที-เราเก็บรวบรวมขึ.นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของท่านกับเรา และบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที-ท่านต้องการจากเรา
ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี-ยวกับท่านที-เราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี.
(ก) รายละเอียดส่ วนตัว เช่ น คํานําหน้าชื- อ ชื- อ นามสกุล เพศ อายุ อาชี พ ตําแหน่ งงาน ที- ทาํ งาน ตําแหน่ ง การศึ กษา
สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที-ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที-บตั รประจําตัวประชาชน เลข

(ข)
(ค)

(ง)
(จ)

(ฉ)
(ช)

(ซ)

(ฌ)

หนังสื อเดินทาง เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี-รถยนต์ เป็ นต้น) ลายมือชื-อ การบันทึกเสี ยง การ
บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รู ปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจําตัวอื-น ๆ
รายละเอียดทีใช้ ตดิ ต่ อ เช่น ที-อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตําแหน่งที-ต. งั ที-อยูอ่ ีเมล LINE ID บัญชี
Facebook Instagram ID และ ID อื-นๆ จากเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจํารถยนต์ หมายเลขป้ ายทะเบียนรถยนต์ ยี-ห้อ รุ่ น ปี สี หมายเลขเครื- องยนต์
หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทางเป็ นไมล์ แบตเตอรี- แรงดันไฟฟ้ า ระดับนํ.ามัน การสึ กหรอของเบรก
ข้อมูลตําแหน่ งและการเคลื-อน (เช่น เวลา ตําแหน่ ง ความเร็ ว) รายละเอียดการประกันภัยรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์
ตกแต่ง รายละเอียดของอุปกรณ์เสริ มสําหรับ Connected Service (เช่น อุปกรณ์รับส่ งสัญญาณ ซิ มการ์ ด) สมุดคู่มือ
ทะเบียนรถยนต์ เอกสารการตรวจรถยนต์ รายละเอียดข้อมูลที-ได้รับจากการใช้ Connected Services ข้อมูล GPS และ
ตําแหน่งของรถยนต์ รายงานประวัติรถยนต์ และข้อมูลที-เกี-ยวข้องกับรถยนต์อื-นๆ
รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย และข้อมูลด้านการเงินอื-นๆ
รายละเอียดธุ รกรรม เช่น รายละเอียดการชําระเงิ น วันที- และ/หรื อเวลาที- ชาํ ระเงิ น จํานวนเงิ นที- ชาํ ระ วิธีการชําระ
รายละเอียดเกี- ยวกับการขอเงินคืน การลงทะเบี ยน ดอกเบี. ย เงิ นดาวน์ ค่างวดและจํานวนงวด วันที- และสถานที-ซ.ื อ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ที-อยู/่ วันที-และเวลารับมอบรถ แบบฟอร์ มขอใช้บริ การ ใบจองซื. อ ใบตอบรับ ลายมือชื-อผูร้ ับ
ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้งหนี. ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื-นๆ ของบริ การหรื อผลิตภัณฑ์
ที-ท่านซื.อ
รายละเอียดด้ านการตลาดและการสือสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั คู่คา้ และตัวเลือกในการติดต่อสื- อสารของท่าน
รายละเอียดลูกค้ าเป้ าหมาย เช่น รหัสลูกค้าเป้ าหมาย รถยนต์และสี รถยนต์ที-ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ข้อมูลการทดลองขับ
แผนการซื.อ รถยนต์ที-ท่านสนใจ รุ่ นที-ท่านสนใจ บันทึกข้อมูลการติดตาม (เช่น ข้อมูลการเยีย- มชมศูนย์บริ การรถยนต์
ข้อมูลการจอง) แหล่งที-มา (เช่น จากการมาเยี-ยมชมศูนย์บริ การรถยนต์ มีผูแ้ นะนํามา มอเตอร์ โชว์ จากลูกค้าปั จจุบนั
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์) เหตุผลที-ไม่สามารถปิ ดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของ TMT
รายละเอียดประวัติ เช่น บัญชีผใู ้ ช้ Connected Services ชื-อลงทะเบียนเข้าใช้หรื อชื-อผูใ้ ช้ Application (เช่น T-Connect
Application) รายละเอียดประวัติการใช้บริ การและผลิตภัณฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวัติการติดต่อ ประวัติการร้องเรี ยน
ความสนใจของท่าน ความต้องการ คําติชม และคําตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ
รายละเอี ย ดทางเทคนิ ค เช่ น ที- อ ยู่อิ น เทอร์ เ น็ ต โพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ ช-ัน ของ
เบราว์เซอร์ พฤติกรรมและรู ปแบบการสื บค้นของท่าน คุกกี. รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่ นอุปกรณ์และประเภทของ
อุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที-ที-เข้าถึง

4.2 หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื-น เช่น ชื-อ นามสกุล รายละเอียดที-อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สาํ หรับการติดต่อ
ฉุ กเฉิ นแก่เรา หรื อสมาชิกครอบครัวที-ใช้รถของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอาํ นาจที-จะกระทําได้และเรา
ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลเหล่านั.นตามนโยบายฯ นี. โปรดให้นโยบายฯ นี.
แก่บุคคลแหล่านั.นเพื-อให้รับทราบและ/หรื อขอความยินยอม (หรื อใช้ฐานทางกฎหมายอื-นๆ เป็ นข้อยกเว้นความยินยอม)
ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ นี.
4.3 เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลประเภทที-มีความอ่อนไหว เช่น เชื.อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื-อในลัทธิ
ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ที-กฎหมายบัญญัติให้เราทําได้ หรื อเมื-อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง
ท่านจะต้องทําการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั.งหมดที-ให้ไว้เป็ นข้อมูลที-ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นจริ ง

5. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี.
(ก) ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีท่ านให้ แก่ เรา: ท่านอาจให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มักจะมีข. ึนเมื-อท่านติดต่อเราเมื-อ
ต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มออนไลน์หรื อกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิกหรื อลงทะเบียนเพื-อการ
รับหรื อขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรื อเมื-อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา
(ข) ข้ อมู ลส่ วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมจากท่ านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิ คบางประการเกี- ยวกับ
อุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรู ปแบบการสื บค้นของท่าน ซึ- งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที-จดั เก็บโดยคุกกี. (Cookies) และ
เทคโนโลยีอื-น ๆ ที-คล้ายกัน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน
(ค) ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีได้ รับจากบุคคลภายนอก: บางครั.งเราจะได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลเกี-ยวกับท่านจากผูอ้ ื-น เช่น บริ ษทั ใน
เครื อ ผูแ้ ทนจําหน่ ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ ผูใ้ ห้บริ การของเรา หรื อบริ ษทั คู่คา้ ของเรา หากบริ ษทั
เหล่านั.นได้รับอนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคล
ของบุคคลดังกล่าว และ/หรื อซึ-งท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลไว้กบั บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
6. วัตถุประสงค์ และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื-อวัตถุประสงค์ต่อไปนี. (เรี ยกรวมกันว่า "วัตถุประสงค์ ")
(ก) เพือจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ แก่ ท่าน: เพื-อบริ หารจัดการ เข้าทําสัญญาและปฏิบตั ิหน้าที-ของเราตามสัญญา หรื อ
ข้อผูกพันใดๆ ก็ตามที- เรามี ร่วมกับท่าน หรื อองค์กรที- ท่านเป็ นตัวแทน เช่ น การจองการทดลองขับ การส่ งมอบ
รถยนต์ การปฏิ บตั ิตามสัญญาซื. อขายผลิตภัณฑ์ บริ การที- เกี- ยวข้องกับการชําระเงิ น ซึ- งรวมถึงการตรวจสอบ การ
ยืน ยัน และการยกเลิ ก ธุ ร กรรม การรั บ ประกัน ผลิ ต ภัณ ฑ์ การเจรจาประกัน ภัย และบริ ก ารอื- น ๆที- เ กี- ย วข้อ งกับ
ประกันภัย การลงทะเบี ยนให้บริ การที-เกี- ยวกับรถยนต์และบริ การอื-นๆ การส่ งมอบแพคเกจต้อนรับ การให้บริ การ
หลังการขาย เช่ นการบํารุ งรั กษาและการจองการซ่ อมรถยนต์ เพื-อระบุ ตาํ แหน่ งรถยนต์ของท่ าน การให้บริ การ
Connected Services แก่ท่าน เช่น ระบบนําทางเนวิเกเตอร์ บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ น บริ การอํานวยความสะดวกและ
แก้ปัญหาต่างๆ นัดหมายศูนย์บริ การ พร้อมตรวจสอบประวัติการซ่อมและข้อมูลรถยนต์ เพื-อพิจารณาการนําเสนอ
เงินกูแ้ ละคะแนนเครดิต เพื-อประมวลผลการจ่ายเงิน ออกใบเสร็ จ จํานวนเงินที-คา้ งชําระ ใบแจ้งหนี. และหลักฐานการ
ซื.อ เพื-อซื.อหรื อขายรถยนต์มือสองหรื อเสนอการประมูล เพื-อทําการประมูลรถยนต์ เพื-อแจ้งให้ท่านทราบเกี-ยวกับการ
เรี ยกคืนรถ การให้สิทธิ ประโยชน์ รวมถึงการให้บริ การอื-นๆ ตามที-เรา และผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส
และโตโยต้าชัวร์ มีฐานะเป็ นผูใ้ ห้บริ การ หรื อได้รับการร้องขอจากท่าน เป็ นต้น
(ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื-อดําเนิ นการตรวจสอบและยืนยันตัวของท่าน ในการลงทะเบียนและเข้ารับ
บริ การต่างๆ จากเรา
(ค) เพือปรั บปรุ งการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ: เพื-อการประเมิน วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุ ง ดําเนิ นการวิจยั
วางแผน ทําแบบสํารวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื-อนําไปพัฒนาระบบ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริ การของเรา เช่ น ความพึงพอใจเกี- ยวกับผลิ ตภัณฑ์ ความพึงพอใจเกี- ยวกับการขายผลิ ตภัณฑ์หรื อ การ
ให้บริ การของผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ เพื-อประเมินประสิ ทธิ ภาพในเรื- องผลิตภัณฑ์
สื- อดิ จิทัล และแคมเปญทางการตลาดของเรา รู ปแบบและกระแสความนิ ยมด้านการบริ โภค พฤติ กรรม เป็ นต้น
รวมถึงข้อมูลเกี-ยวกับความชอบและความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การของเรา หรื อเพื-อสร้างรายงาน
แบบรวมและเป็ นนิ รนาม เพื-อทราบถึงปั ญหาและวิธีการแก้ไข หรื อเพื-อการฝึ กอบรมพนักงาน และการประเมินผล
งานของพนักงาน เพื-อปรับปรุ งธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริ การ
(ง) เพือจัดการความสั มพันธ์ กับท่ าน: เพื-อติดต่อสื- อสารกับท่านเกี-ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที-ท่านได้รับจากเรา บริ ษทั
ในเครื อ ผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ ผูใ้ ห้บริ การของเรา หรื อจากบริ ษทั คู่คา้ ของเรา เพื-อ
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แจ้งเตือนท่านรวมไปถึงแจ้งเตือนการต่ออายุทะเบียนรถหรื อประกัน เพื-อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของท่านใน
ฐานะสมาชิกของเรา เพื-อให้ขอ้ มูลเกี-ยวกับรถยนต์ของท่าน จัดเตรี ยมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและ
ข้อมูลรถยนต์ เพื-อรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของเรา เพื-ออํานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริ การ เพื-อการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรื อการตอบข้อซักถามที-เกี-ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา
การตลาดและการสื อสาร: เพื-อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื- อสาร และการส่ งเสริ มการขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การของเราและ/หรื อ ผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ ผูใ้ ห้บริ การ
ของเรา บริ ษทั คู่คา้ เพื-อส่ งจดหมายเชิ ญให้ท่านร่ วมงานกิ จกรรมของเรา ผ่านช่องทางการติดต่อของเราและ/หรื อ
ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยรถยนต์โ ตโยต้า เลกซัส และโตโยต้า ชัว ร์ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารของเรา บริ ษ ัท คู่คา้ ได้แ ก่ เว็บ ไซต์ อี เ มล
โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณี ย ์ SMS MMS หรื อสื- อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นต้น
การจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื-อดูแลจัดการการดําเนิ นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบ
การสื- อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื-อการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื-อปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คําสั-ง ข้อกําหนดและหน้าที-ตามกฎหมาย
ของเรา
ความเสียง: เพื-อการจัดการความเสี- ยงตรวจสอบประสิ ทธิภาพ และประเมินความเสี- ยง
การปกป้ องผลประโยชน์ ของเรา: เพื-อวัตถุประสงค์ดา้ นความมัน- คงปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และ บันทึกวิดิทศั น์
เพื-อใช้สิทธิ ของเราและปกป้ องผลประโยชน์ของเราเมื- อจําเป็ นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่ น เพื-อตรวจจับ
ป้ องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยน เพื-อจัดการและป้ องกันการสู ญเสี ยทรัพย์สิน เพื-อตรวจจับและป้ องกันการ
กระทําผิดภายในสถานที-หรื อระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
การตรวจจับการทุจริต: เพื-อพิสูจน์ตวั ตนของท่าน เพื-อตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบอื-นๆ
(เช่ น เพื-อปฏิ บัติตามกฎด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และป้ องกันการทุ จริ ต) รวมถึ งการทําการ
ตรวจสอบและบันทึกเป็ นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริ ต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื-นๆ
ธุรกรรมองค์ กร: ในกรณี ของการขาย การโอน การควบรวม การฟื. นฟูกิจการ หรื อกรณี อื-นที-คล้ายกัน เราอาจส่งหรื อ
โอนข้อมูลของท่านให้กบั บุคคลที-สามหนึ-งฝ่ ายหรื อมากกว่าในฐานะที-เป็ นส่วนหนึ-งของการดําเนินการดังกล่าว
ชีวติ : เพื-อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล

6.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมาย ประการใด
ประการหนึ-งต่อไปนี.
(ก) เพื-อปฏิบตั ิตามกฎหมายที-เราอยูภ่ ายใต้บงั คับ
(ข) เพื-อปฏิบตั ิตามสัญญาที-ท่าน หรื อองค์กรที-ท่านเป็ นตัวแทน เป็ นคู่สญ
ั ญากับเราหรื อเพื-อใช้ในการดําเนินการตามคําขอ
ของท่านก่อนเข้าทําสัญญานั.น
(ค) เป็ นการจําเป็ นเพื-อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก
(ง) เพื-อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
(จ) เพื-อประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพื-อประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที-ของรัฐ
(ฉ) ในกรณี ที-จาํ เป็ นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสําหรับกิจกรรมบางประเภทซึ-งเกี-ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
6.3 ในกรณี ที-เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื-อการดําเนินการอย่างอื-นที-ไม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น เราจะมีหนังสื อบอกกล่าว
ให้แก่ท่านเพื-อทราบเพิ-มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที-ใช้เกี-ยวกับการดําเนิ นการดังกล่าวและจะดําเนิ นการขอความยินยอม
จากท่านก่อนในกรณี ที-ตอ้ งได้รับความยินยอมจากท่าน

6.4 ในกรณี ที-เรามีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านเพื-อปฏิ บตั ิตามกฎหมายหรื อสัญญาหรื อมี ความ
จําเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื-อเข้าทําสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่เราเมื-อมีการร้องขอ เราอาจ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที-เกี-ยวข้องข้างต้นได้
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1 เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ- งเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคล เพื-อ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายฯฉบับนี. โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั.นเพื-อศึกษาข้อมูล
เพิ-มเติมเกี-ยวกับวิธีการที-บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ-งท่านเองก็ตก
อยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวเหล่านั.นแยกต่างหากด้วยเช่นกัน
7.2 เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที-สามดังต่อไปนี.
(ก) บริษัทในเครือของโตโยต้ า: เนื-องจากเราเป็ นส่วนหนึ-งของบริ ษทั ในกลุ่มโตโยต้า ซึ-งร่ วมมือกันในการให้บริ การลูกค้า
และให้บริ การระบบต่างๆ เราอาจมีความจําเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื อดังต่อไปนี.
หรื ออนุญาตให้บริ ษทั ในเครื อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื-อวัตถุประสงค์ที-ระบุไว้ขา้ งต้น
1) บริ ษทั โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ- ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ- ง จํากัด
2) บริ ษทั สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
3) บริ ษทั โตโยต้า ออโต้ เวิคส จํากัด
4) บริ ษทั โตโยต้า ออโต้ บอดี. ประเทศไทย จํากัด
5) บริ ษทั โตโยต้า บอดี. เซอร์วสิ จํากัด
6) บริ ษทั เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จํากัด
7) บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ-ง (ประเทศไทย) จํากัด
8) บริ ษทั ข้าวรัชมงคล จํากัด
9) บริ ษทั ฮีโน่ แมนูแฟคเจอริ- ง (ประเทศไทย) จํากัด
10) บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน (ญี-ปุ่น)
11) บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (สิ งคโปร์)
(ข) ผู้แทนจําหน่ ายรถยนต์ โตโยต้ า เลกซัส และโตโยต้ าชัวร์ : เราอาจแบ่งปั นและรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากผูแ้ ทน
จําหน่ายและศูนย์บริ การรถยนต์ที-ท่านเลือกหรื อที-อยูใ่ กล้ท่านเพื-อให้บริ การแก่ท่าน ท่านสามารถดูขอ้ มูลเพิ-มเติมได้ทีhttps://www.toyota.co.th, https://www.lexus.co.th/ และ https://www.toyotasure.com/
(ค) ผู้ให้ บริ การของเรา: เราอาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่ผูใ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์บริ การจาก
ภายนอกเพื-อให้บริ การต่างๆ แทนเราหรื อเพื-อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ท่าน ซึ-งรวมถึง แต่ไม่จาํ กัด
เพียง
1) ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
2) ผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ น
3) บริ ษทั ที-ให้บริ การด้านการวิจยั และสํารวจตลาด
4) บริ ษทั ที-ให้บริ การด้านการวิเคราะห์
5) บริ ษทั ที-ให้บริ การด้านการตลาด สื- อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื- อสาร
6) ผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคมและการสื- อสาร
7) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริ การคลาวด์

(ง) บริ ษัทคู่ค้าของเรา: ทั.งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายชิ.นส่ วนอะไหล่รถยนต์ (Supplier)
ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร เป็ นต้น ที-เรา
อาจร่ วมเสนอหรื อเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้แก่ท่าน
(จ) บุคคลภายนอกตามทีกฎหมายกําหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื-อ
ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎข้อบังคับ ซึ- งรวมถึง การปฏิ บตั ิตามหน่ วยงานที- บงั คับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน
หน่ วยงานรั ฐ หรื อบุ คคลภายนอกอื- นๆ ในกรณี ที-เราเชื- อว่าจําเป็ นจะต้องปฏิ บตั ิ ตามหน้าที- ตามกฎหมายหรื อกฎ
ข้อบังคับทางกฎหมาย หรื อเพื-อการปกป้ องสิ ทธิ ของเรา สิ ทธิ ของบุคคลอื-น หรื อเพื-อความปลอดภัยของบุคคล หรื อ
เพื-อตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อจัดการเกี-ยวกับปั ญหาการทุจริ ต หรื อด้านความมัน- คงหรื อความปลอดภัย
(ฉ) ทีปรึกษา: ซึ-งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าที-เทคนิค และผูต้ รวจสอบบัญชีที-ช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจของเรา และใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมายและต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องในทางกฎหมาย
(ช) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้ าที: ในกรณี ของการฟื. นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่วา่ ทั.งหมดหรื อส่วน
หนึ- ง การขาย การซื. อ การดําเนิ นกิจการร่ วมค้า การมอบ การโอน หรื อการจําหน่วยส่ วนหนึ- งหรื อทั.งหมดของธุรกิจ
ทรัพย์สิน หรื อหุน้ หรื อธุรกรรมอื-นที-คล้ายกัน
7.3 เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณี ที-กฎหมายกําหนดหรื ออนุญาต ดังนั.นหากกฎหมาย
กําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
8. การโอนและคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
8.1 เนื- องจากเราเป็ นส่ วนหนึ-งของบริ ษทั ในเครื อของโตโยต้า อาจมีการโอนหรื อส่ งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านระหว่างกัน
เพื-อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วตั ถุประสงค์ขา้ งต้น เพื-อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริ การของเรา
เพื-อให้การดูแลลูกค้า เพื-อตัดสิ นใจเกี-ยวกับการปรับปรุ งบริ การ เพื-อการพัฒนาเนื.อหา หรื อเพื-อวัตถุประสงค์อื-น ที-ระบุใน
นโยบายฯ นี.
8.2 เมื-อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื อของโตโยต้าในต่างประเทศ เราจะปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกี-ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยเพื-อให้แน่ใจว่ามีการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที-เพียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผูร้ ับโอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้
ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุม้ ครองที-เทียบเท่ากับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายของ
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจําเป็ น
8.3 ในกรณี ที-เรามีความจําเป็ นในการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเราพบว่ามาตรฐานการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลในต่างประเทศนั.นไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที-คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรื ออาศัยฐานทางกฎหมายอื-นๆ ที-เกี-ยวข้องซึ- งอนุญาตให้กระทําได้เพื-อ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย
9. ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
9.1 เราจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะเวลาเท่าที-จาํ เป็ น เพื-อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที-กาํ หนดไว้ในนโยบายนี. และตาม
หน้าที-ของเราภายใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจําเป็ นหรื อไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้
อีกต่อไป เราจะลบหรื อทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนั.น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบ

9.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ.นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที-จะนํา
ข้อมูลส่ วนบุ คคลมาใช้เป็ นระยะเวลาสั.นๆ เช่ น เพื-องานใดงานหนึ- งเป็ นการเฉพาะ กิ จกรรมทางการตลาด หรื อเพื-อ
วัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรื อทําลายข้อมูลนั.นหลังสิ.นสุดระยะเวลาดังกล่าว
9.3 ท่านมีสิทธิที-จะให้เราลบ ทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที-ไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่เรา
มีความจําเป็ นที-จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกําหนด
10. นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของผู้เยาว์
ผลิตภัณฑ์ บริ การและเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้ าหมายหรื อเจตนาที-จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผูเ้ ยาว์ที-อายุต-าํ กว่า 20
ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรื อบุคคลไร้
ความสามารถซึ- งต้องการจะติดต่อดําเนินการกับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองตามที-กฎหมายกําหนด ผูพ้ ิทกั ษ์
ตามกฎหมายหรื อผูอ้ นุบาลก่อนที-จะติดต่อเราหรื อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา
11. ผู้แทนจําหน่ ายรถยนต์ โตโยต้ า เลกซัส และโตโยต้ าชัวร์
TMT และผูแ้ ทนจําหน่ายเป็ นนิติบุคคลแยกจากกันและต่างมีนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของตนเอง หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี- ยวกับ
แนวทางปฎิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูแ้ ทนจําหน่าย รวมไปถึงหากท่านไม่ตอ้ งการรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ การสื- อสาร และการส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การของผูแ้ ทนจําหน่ ายที- ไม่เกี- ยวข้องกับ
TMT กรุ ณาติดต่อไปที-ผแู ้ ทนจําหน่ายนั.นโดยตรง
เมื-อท่านซื. อหรื อเช่าซื. อรถยนต์จากผูแ้ ทนจําหน่าย ผูแ้ ทนจําหน่ายจะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่เรา ผูแ้ ทนจําหน่าย
และเราต่างเป็ นนิ ติบุคคลแยกจากกันและท่านควรอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของผูแ้ ทนจําหน่ายเพื-อให้มนั- ใจว่าท่านเข้าใจ
แนวทางและวิธีปฎิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูแ้ ทนจําหน่ายนั.นๆ นอกจากนี. เนื-องจากโดยทัว- ไปผูแ้ ทนจําหน่าย
มักเป็ นช่องทางแรกในการติดต่อของท่าน ผูแ้ ทนจําหน่ายจึงเป็ นผูท้ ี-สามารถให้คาํ ตอบแก่ท่านเกี-ยวกับแนวทางปฎิบตั ิในการ
คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลได้ และแม้ TMT จะสนับสนุ นให้ผูแ้ ทนจําหน่ ายตรวจสอบให้มนั- ใจว่าได้ปฎิ บัติตามกฎหมาย
คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที- เกี- ยวข้องอย่างเต็มที- อี กทั.งให้ขอ้ มูลเกี- ยวกับหน้าที- ในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลแก่ผูแ้ ทน
จําหน่ายแล้ว แต่ TMT ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปฎิบตั ิตามกฎหมายที-เกี-ยวข้องของผูแ้ ทนจําหน่าย

12. สิทธิในข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ท่านมีสิทธิ ต่อไปนี. เกี- ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที-อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่าน
สามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ข้างต้น
12.1 สิ ทธิในการเข้าถึง
ท่านอาจขอเข้าถึงหรื อขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที-ท่านให้ไว้แก่เราได้ เว้นแต่ เป็ นการปฏิเสธตามกฎหมาย
หรื อคําสั-งศาล หรื อ การเข้าถึงหรื อขอทราบรายละเอียดนั.นจะส่ งผลกระทบที- อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของผูอ้ ื-น
12.2 สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่ วนบุคคลเกี-ยวกับท่านที-อยูใ่ นความครอบครองของเรานั.นไม่
ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์

12.3 สิ ทธิในการขอให้ลบหรื อทําลายข้อมูล
ท่านมีสิทธิ ขอให้เราลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที-ไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี.
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที-ไม่มีความจําเป็ นที-จะต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป
(ข) ข้อมูลส่ วนบุคคลที-ท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้เราทําการเก็บรักษา ใช้ และเปิ ดเผย และเราได้ทาํ การตรวจสอบ
แล้ว ไม่มีเหตุตามกฎหมายที-เราจะสามารถเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป
(ค) ข้อมูลส่ วนบุคคลที-ท่านได้ทาํ การคัดค้านมิให้เราทําเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป และเราไม่สามารถปฏิ เสธคําขอ
คัดค้านโดยอาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมายที-มีผลใช้บงั คับ
(ง) ข้อมูลส่ วนบุ คคลที- ท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเพื-อวัตถุประสงค์
เกี-ยวกับการตลาดแบบตรง
(จ) ข้อมูลส่วนบุคคลนั.นมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลที-ท่านให้ไว้ขา้ งต้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูล
ส่ วนบุคคลนั.นมีความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์เพื-อการปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเพื-อวัตถุประสงค์ในการก่อตั.งสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตาม ใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อยกขึ.นต่อสู ้ขอ้ สิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อวัตถุประสงค์
อื-นที-กฎหมายกําหนดไว้
12.4 สิ ทธิในการจํากัดการใช้
ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี.
(ก) ท่านได้ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และเราอยูใ่ นขั.นตอนการตรวจสอบ
คําขอของท่าน
(ข) ท่านได้ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลที-เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรื อทําลายข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว
(ค) เราหมดความจําเป็ นในการเก็บข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านมี ความ
จําเป็ นต้องขอให้เราเก็บรั กษาไว้เพื-อใช้ในการก่ อตั.งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บัติตามหรื อการใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ.นต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื-อประโยชน์ของท่าน
(ง) ท่านได้คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรื ออ้างประโยชน์สาธารณะ
หรื อการใช้อาํ นาจรัฐ หรื อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเราอยูใ่ นขั.นตอนการตรวจสอบคําขอของท่าน
(จ) ท่ านได้คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านโดยอาศัยหรื ออ้างการศึ กษาวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่ นขั.นตอนการตรวจสอบคําขอของท่าน
12.5 สิ ทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี.
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เป็ นการดําเนินการเพื-อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อของบุคคลอื-น
เป็ นการดําเนินการเพื-อประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้อาํ นาจรัฐที-ได้มอบให้แก่เรา
กรณี ที-เราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื-อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
เป็ นการดําเนินการเพื-อวัตถุประสงค์เกี-ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ (หากมี)

หากท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิแจ้งความประสงค์วา่
จะให้เราลบหรื อจํากัดการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพิ-มเติมได้
12.6 สิ ทธิในการโอนย้าย
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที-เราเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรู ปแบบเอกสาร
หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์โดยวิธีการอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดําเนิ นการได้ภายใต้
ข้อจํากัดของวิธีการของเรา
12.7 สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิ ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยได้ หากเป็ นกรณี ที-ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้กบั เรา
เว้นแต่มีขอ้ จํากัดสิ ทธิ ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรื อการปฏิบตั ิหน้าที-ตามสัญญาของเราที-เป็ นประโยชน์แก่
ท่าน ทั.งนี. การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที-ท่าน
ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
12.8 สิ ทธิในการร้องเรี ยน
ท่านมีสิทธิ ร้องเรี ยนเกี-ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ที-พบว่าเราฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย โดยท่ า นสามารถร้ อ งเรี ย นได้ผ่ า นช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ของเรา และท่ า นอาจร้ อ งเรี ย นกรณี ดัง กล่ า วไปยัง
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

13. การแก้ ไขนโยบายฯ นีF
13.1 เราอาจแก้ไขนโยบายฯ นี.เป็ นครั.งคราวเพื-อให้สอดคล้องกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที-เปลี-ยนแปลงไป และเพื-อให้
สอดคล้องกับกฎหมายที-บงั คับใช้ โดยเราจะแจ้งนโยบายที-เปลี-ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของเรา
13.2 เราจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุด สําหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นโยบายฯ นี.มีผลบังคับวันที- 27 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้แทนนโยบายความเป็ นส่วนตัวต่าง ๆ ที-เรากําหนดมาก่อนหน้านี.ท. งั หมด

