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นโยบายความเป็นส่วนตัว 
บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 
1. บทน า 
 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยก “โตโยตา้” ในประเทศ
ไทย บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการขาย ให้เช่า บริการซ่อมบ ารุง การอบรมเก่ียวกับรถยก รวมถึง
อะไหล่รถยกยี่ห้อ “โตโยตา้”  โดยตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทัฯ บริษทัฯ จะเคารพ
สิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลท่ีบริษทัฯ รวบรวม ใช้ ประมวลผล จดัเก็บ เปิดเผย และ/หรือ โอนเพื่อ
กิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ  
 
2. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี ้
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลแก่ท่านเก่ียวกับวิธีการประมวลผล  
(ซ่ึ งรวม ถึงการรวบรวม  การใช้  ก ารจัด เก็บ  ก ารเปิ ด เผย  และการโอน ) (ต่อไป ใน ท่ี น้ี เรียกว่ า                                  
“การประมวลผล” หรือ “ประมวลผล”) โดยบริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลฟิท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ( “บริษทัฯ”, 
"เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา" ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี) ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บุคคลธรรมดาท่ีได้ระบุตัวตนแล้วหรือสามารถระบุตัวตนได้ในประเทศไทย และ (ให้บุคคลธรรมดา
ดงักล่าวเป็น “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” และให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็น “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ในฐานะ
เป็นผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  (หรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากเหมาะสม) โดยตามประมวล
จรรยาบรรณและจริยธรรมสากลของพวกเรา เราจะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคลและปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) (“พีดีพีเอ”)  
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราประมวลผล 
 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงระบุตัวตน
โดยตรงหรือโดยออ้มของบุคคลดังกล่าว เช่น ช่ือจริง นามสกุล ท่ีอยู่ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท ์
ภาพถ่าย ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลลูกคา้หรือผูจ้ดัหาวสัดุ ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูลกรรมการ ผูถื้อ
หุ้น ผูรั้บเหมา เป็นตน้ แต่ไม่รวมขอ้มูลในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวัตนไดห้รือไม่
สามารถระบุตวัตนไดอี้กต่อไป (ขอ้มูลท่ีไม่ระบุตวัตน)  เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี: 
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• “รายละเอียดส่วนตวัและการระบุตวัตน” เช่น   ช่ือจริง ช่ือกลาง นามสกุล ช่ือผูใ้ช ้หรือส่ิงระบุตวัตนท่ี
คลา้ยกนั สถานภาพการสมรส ต าแหน่ง วนัเดือนปีเกิด เพศ ถ่ินท่ีอยู่ สถานะทางครอบครัว ท่ีอยู่ตาม
ทะเบียนบา้น ขอ้มูลยานพาหนะ วีซ่า ใบอนุญาตท างาน บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง บตัร
ประจ าตวัผูเ้สียภาษี และบตัรประจ าตวัอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกให้; 

• “ขอ้มูลการติดต่อ” เช่น ท่ีอยูส่ าหรับเรียกเก็บเงิน ท่ีอยูส่ าหรับการจดัส่ง ท่ีอยูอี่เมล ์หมายเลขโทรศพัท;์  
• “ขอ้มูลการช าระเงิน” เช่น รายละเอียดบญัชีธนาคารและบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต; 
• “ขอ้มูลส าหรับการตลาดและการติดต่อส่ือสาร” เช่น สิทธิพิเศษของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้น

การตลาดจากเราหรือบุคคลท่ีสามและสิทธิพิเศษของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นการติดต่อส่ือสาร;   
• “ประวติัส่วนตวั” เช่น ประวติัการศึกษา ใบรับรองผลการเรียน วุฒิการศึกษา ทกัษะ คุณวุฒิ ประวติัการ

ท างาน และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจจ าเป็นต่อการตดัสินความเหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีการงานของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล;  

• “ข้อมูลความปลอดภัย” เช่น การบันทึกภาพถ่าย และ/หรือ เสียงด้วยโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) 
ภาพถ่าย ภาพวีดิทศัน์ วีดิทศัน์ การบนัทึกเสียงบทสนทนา ;  

• “ขอ้มูลทางเทคนิค” เช่น  ท่ีอยูไ่อพี คุกก้ี ต าแหน่งอุปกรณ์ท่ีมีการเขา้ถึงขณะใชเ้วบ็ไซตน้ี์;  
• “ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว” เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ/เวชระเบียน ผลการตรวจสุขภาพ ขอ้มูลไบ

โอเมตริกซ์ ความทุพพลภาพ เช้ือชาติ ศาสนา หมู่เลือด บนัทึกการฉีดวคัซีน ประวติัอาชญากรรม 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกแปลงเป็นขอ้มูลทางสถิติหรือขอ้มูลรวมในลกัษณะท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
จะไม่ถูกระบุตัวตนหรือจะไม่สามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวและอาจถูกใช้เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์และการวิจยั 
 
4. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมอย่างไร 
 

เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลรวมทั้งดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี: 
• การรวบรวมโดยตรง: 

เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงรวมถึงการท่ีเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลกรอกแบบฟอร์มท่ีก าหนด แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ โดยการ
ติดต่อกบัพวกเราทางไปรษณีย ์อีเมล หรือมิฉะนั้นเม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล: 

• ขอขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของเรา; 
•  มอบนามบตัรของท่านแก่พวกเรา;  
•   สั่งซ้ือหรือท าการร้องขอผลิตภณัฑห์รือบริการของพวกเรา;  



                             บริษัท  โตโยต้า  ทูโช  ฟอร์คลฟิท์  (ไทยแลนด์)  จ ากดั 
        607 ถนน อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

                 ส านักงาน : นิคมอมตะซิตี ้ชลบุรี เลขที่ 700/412 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 

3 

•  การแสดงความคิดเห็นหรือติดต่อพวกเรา หรือ 
• สมคัรงานและนดัสัมภาษณ์เพิ่มเติม 

• การรวบรวมโดยอ้อม:  
 เรายงัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลท่ีสาม เช่น 
องคก์รท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในสังกดั และ/หรือ แหล่งขอ้มูลสาธารณะในขอบเขต
ท่ี พีดีพีเอ และกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ่ื้นๆ อนุญาต  
 

5. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร  
5.1 ฐานตามกฎหมายส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอนัชอบด้วยกฎหมาย   
 

 เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พีดีพีเอ) อนุญาตใหพ้วกเราท าไดเ้ท่านั้น  

 เม่ือเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เราจะอาศยัเฐานตามกฎหมายอย่างน้อยหน่ึงขอ้ส าหรับการ
ประมวลผลตามกฎหมาย (ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงกรณีต่อไปน้ี): 

 
⚫ “ความยินยอมจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล” การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีเจ้าของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมต่อการประมวลผลดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะอย่างใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง; 

⚫ “การปฏิบติัตามสัญญา” การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปฏิบติั
ตามสัญญาท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือส าหรับการด าเนินการต่างๆ ตามค าร้องขอ
ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญาดงักล่าว; 

⚫ “การปฏิบติัตาม” การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตาม
ขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของพวกเราซ่ึงบริษทัอยูภ่ายใตบ้งัคบั; 

⚫ “ประโยชน์ท่ีส าคญั” ในกรณีท่ีเป็นไปเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล; 

⚫ “ประโยชน์อนัชอบธรรม” การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีจะเป็นฐานประโยชน์อนัชอบ
ธรรมของบริษทัเพื่อท่ีจะด าเนินการและจดัการธุรกิจของบริษทัเพื่อจดัให้มีการบริการ และ/หรือ 
ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมท่ีสุด    

ก่อนการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามฐานประโยชน์อนัชอบธรรมน้ี เราจะประเมินผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้น (ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ) ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและต่อสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
และท าการเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบดงักล่าวต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลกับฐานประโยชน์อนัชอบ
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ธรรมของบริษทัต่อไป เราจะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัเหตุฐานประโยชน์อนัชอบธรรมน้ี
หากผลเสียต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและต่อสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเกินกว่าฐานประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริษทั 
 
5.2 วัตถุประสงค์ส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
 

 เราได้ก าหนดค าอธิบายแบบฉบบั (1) วตัถุประสงค์ส าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (2) 
ชนิดของขอ้มูลส่วนบุคคล และ (3) ฐานตามกฎหมายส าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอนัชอบดว้ย
กฎหมายไวด้า้นล่างน้ีในรูปแบบของตาราง  

 (เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับฐานตามกฎหมายมากกว่าหน่ึงข้อขึ้ นอยู่กับ
วตัถุประสงค์เฉพาะของการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นตาราง
ดา้นล่าง โปรดทราบวา่เรายงัอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายของ
บริษทั เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรม หรือเพื่อประโยชนท่ี์ส าคญัตามท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายดว้ย) 
 
วตัถุประสงค์ส าหรับการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ชนิดของขอ้มูลส่วนบุคคล ฐ าน ต าม ก ฎ ห ม า ย ส า ห รั บ ก า ร
ประมวลผลอนัชอบดว้ยกฎหมาย 

1.  เพื่อจดทะเบียนคู่ค้า ผูจ้ดัหาวสัดุ 
หรือผูใ้หบ้ริการรายใหม่  

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ก) การไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ข) การปฏิบติัตามสัญญา 
(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพื่อการบริหารจดัการ) 
2. เพื่อจดัหา (หรือจดัซ้ือ) สินคา้ หรือ
ให้ (หรือรับ) บริการอย่างเหมาะสม
ซ่ึงรวมถึง: 
(ก) การท า (หรือรับ) ค าสั่งซ้ือ; 
(ข ) การส่ งมอบ  (ห รือ รับการส่ ง
มอบ); 
(ค) การช าระ (หรือการรับ) 
ค่าธรรมเนียม; 
(ง) การบริหารหน้ีและสินเช่ือ และ  
(จ) การให้  (ห รือการรับ) บ ริการ

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 
(ค) ขอ้มูลการช าระเงิน 
 
 
 

(ก)  การไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ข)  การปฏิบติัตามสัญญา  
(ค)  ประโยชน์อนัชอบธรรม 
      (เพื่อปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางธุรกิจ
ของพวกเราอยา่งเหมาะสม) 
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ภายใต้บังคับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนต่างดา้ว;  
3. เพื่ อติดต่อและส่ือสารด้านการ
ส่ือสารการตลาด ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูล และปรับปรุงธุรกิจของบริษทั   

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 
(ค) ขอ้มูลส าหรับการตลาดและ
การติดต่อส่ือสาร 

(ก)  การไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ข)  การปฏิบติัตามสัญญา  
(ค)  ประโยชน์อนัชอบธรรม 
      (เพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทด้วย
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ) 

4. เพื่อจัดการรายละเอียดการติดต่อ
ซ่ึงรวมถึง: 
(ก) การใหค้  าแนะน าการเปลี่ยนแปลง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
(ข) การขอมีส่วนร่วมในการส ารวจ
ตลาด 

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ  
 

(ก) การได้รับความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ข) การปฏิบติัตามสัญญา 
(ค) การปฏิบติัตาม 
(ง) ประโยชน์อนัชอบธรรม  
(เพื่ อป รับป รุงรายละ เอียดการ
ติดต่ อของลู ก ค้ าแล ะ เพื่ อ ก าร
ตรวจสอบสินคา้และ/หรือบริการ) 

5. เพื่ อบ ริหารจัดการและปกป้อง
ธุรกิจของพวกเราและเว็บไซต์น้ี (ซ่ึง
รวมถึงการแกไ้ขปัญหา การวิเคราะห์
ข้อมูล การทดสอบ การบ ารุงรักษา
ระบบ การสนับสนุน การรายงาน
และการโฮสตข์อ้มูล)   

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 
(ค) ขอ้มูลทางเทคนิค 
  
 

(ก) การได้รับความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ข) ประโยชน์อนัชอบธรรม  
(เพื่อการจดัการและการให้บริการ
ดา้นไอที การรักษาความปลอดภยั
เครือข่าย และเพื่อป้องกันการฉ้อ
ฉล) 
(ค) การปฏิบติัตาม 

6. เพื่อจัดการทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทเพื่อท าการตัดสินใจท่ี เหมาะ 
สม เก่ี ยวกับการสรรหาและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (ซ่ึงรวมถึง
การจัดการการจ่ายเงิน เดือน  การ
ปฎิบัติตามสัญญาจ้าง และกฎหมาย
แรงงานและการด าเนินการฝึกอบรม) 

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 
(ค) ขอ้มูลการช าระเงิน 
(ง) ประวติัส่วนตวั  
 
 

(ก) การได้รับความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ข) การปฏิบติัตามสัญญา 
(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  
(เพื่อสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและ
ตรงตามลักษณะงานท่ีก าหนด  
และเพื่ อก ารจัดการท รัพยากร
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มนุษยท่ี์เหมาะสม) 
(ง) การปฏิบติัตาม 
(จ) ประโยชน์ส าคญัต่อชีวิต 

7. เพื่อด าเนินมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัโดยควบคุมการเขา้ถึงอาคาร 
เพื่ อ ให้ มี ค ว าม มั่ น ใ จ ใน ค ว าม
ปลอดภยัของพนักงานและผูเ้ยี่ยมชม
ของพวกเรา และเพื่อบนัทึกและเก็บ
รักษาบันทึกภาพถ่าย รูปภาพ และ/
หรือ เสียงผ่านโทรทศัน์วงจรปิด (ซีซี
ที วี ) ภ าพถ่ าย  ภ าพ วี ดิทัศน์  ก าร
บนัทึกภาพและเสียงจากการสนทนา  

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 
(ค) ขอ้มูลความปลอดภยั 
 

(ก) การปฏิบติัตามสัญญา 
(ข) การปฏิบติัตาม 
(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพื่อความปลอดภยัของพนกังานและผู ้
เยีย่มชมของพวกเรา) 

8. เพื่อตรวจสอบหรือจัดการกับข้อ
เรียกร้องหรือข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้อง
ธุรกิจของบ ริษัทห รือปฏิบั ติตาม
ข้อก าห นดต่ างๆ  ต ามกฎหมาย 
ข้ อ บั ง คั บ  ห รื อ ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบการท่ีบงัคบัใช ้ 
 

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 
(ค) ขอ้มูลการช าระเงิน  
(ง) ประวติัส่วนตวั 
(จ) ขอ้มูลความปลอดภยั 

(ก) การปฏิบติัตามสัญญา 
(ข) การปฏิบติัตาม 
(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพื่อตรวจสอบและตอบสนองต่อข้อ
เรียกร้องและข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั) 

9. เพื่อด าเนินการประเมินการควบคุม
ภายในของพวก เราและก าร เฝ้ า
ติดตาม (เช่น โดยวิธีการตรวจสอบ
ภายนอกและภายใน) ของ: 
(ก) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินธุรกิจ; 
(ข) ความน่าเช่ือถือของการรายงาน
ทางการเงิน; 
(ค)  การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้บังคบัท่ีบังคับใช้อนัเก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมทางธุรกิจ; และ 
(ง)  การปกป้องสินทรัพยต์่างๆ 

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ
ระบุตวัตน  
(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 
(ค) ขอ้มูลการช าระเงิน 
(ง) ประวติัส่วนตวั  
  

(ก) การได้รับความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ข) การปฏิบติัตาม 
(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  
(เพื่อการป้องกนัการฉ้อฉลและการ
คุม้ครองทรัพยากรขององค์กรทั้ง
ทางกายภาพและท่ีจบัตอ้งไม่ได)้ 
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5.3 การเปลีย่นวัตถุประสงค์ ฯลฯ 
 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะส าหรับวตัถุประสงค์ท่ีได้รับแจ้งซ่ึงเราได้รวบรวมไว้                  
เว้นแต่เราได้พิจารณาเห็นสมควรว่า เราจ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน                       
และวตัถุประสงคด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ดิมท่ีแจง้ไว ้

หากเราจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีเห็นได้ชัดว่าไม่เก่ียวขอ้งกับ
วตัถุประสงค์เดิมท่ีแจ้งไว ้เราจะแจ้งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ใหม่ และขอความ
ยินยอมจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งได้รับความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้งมีการรับรู้หรือความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลหากจ าเป็นต้องท าเช่นนั้นหรือได้รับอนุญาตให้ท าเช่นนั้นได้โดยกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลท่ีสามดงัต่อไปน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อมของมาตรการรักษา
ความปลอดภยัส าหรับการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดย
บุคคลท่ีสามดงักล่าว: 

⚫ “บุคคลท่ีสามภายใน”  
⚫ “บุคคลท่ีสามภายนอก” 
⚫ “บุคคลท่ีสามผูซ่ึ้งเราอาจเลือกท่ีจะขายและโอนกิจการของเรา (หรือในทางกลบักนั) หรือผูท่ี้

เราอาจควบรวมกิจการดว้ย” 
 

เม่ือเราร้องขอให้บุคคลท่ีสามภายนอกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของพวกเรา เราจะไม่
อนุญาตใหพ้วกเขาใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงคข์องพวกเขาเอง เราจะอนุญาตใหพ้วกเขาประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะท่ีอยู่ภายในขอบเขตของค าสั่งของพวกเราและกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
บงัคบัใช ้

เจ้าของธุรกิจของพวกเรารายใหม่  (ผูรั้บโอนธุรกิจ) จะสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในขอบเขตเดียวกนักบัท่ีนโยบายน้ีอนุญาตไวแ้ละเป็นไปตาม พีดีพีเอเพื่อประโยชน์ในการตีความ
ในส่วนน้ี: 
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 “บุคคลท่ีสามภายใน” ให้รวมถึงบริษทัแม่ของเรา บริษทัย่อยและบริษทัในเครือของบริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัถือหุน้ส่วนใหญห่รือส่วนไดเ้สียส่วนใหญ่ในประเทศไทย และ/หรือ ประเทศอ่ืนๆ  
 “บุคคลท่ีสามภายนอก” ใหร้วมถึงบุคคลท่ีสามดงัต่อไปน้ี: 

(ก) ผูใ้ห้บริการของพวกเรา ผูใ้ห้บริการของบุคคลท่ีสามภายในในประเทศไทย และ/
หรือ ประเทศท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด (ท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายของพวกเขาหรือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลร่วม เป็นตน้); 

(ข) ท่ีปรึกษามืออาชีพของพวกเรา  ท่ีปรึกษามืออาชีพของบุคคลท่ีสามภายในใน
ประเทศไทย และ/หรือ ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด (ท าหน้าท่ีเป็นทนายความ นัก
บญัชี ผูต้รวจสอบบญัชี นกัการเงิน ผูรั้บประกนัภยั และท่ีปรึกษา ฯลฯ ; และ 

(ค)  ผูค้วบคุม และ/หรือ หน่วยงานข้อมูลส่วนบุคคล/ ข้อมูล/ การคุม้ครองความเป็น
ส่วนตวัในประเทศไทย และ/หรือ ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดซ่ึงมีอ านาจก าหนดให้มี
การรายงานกิจกรรมการประมวลผล ฯลฯ ในบางพฤติการณ์ตามกฎหมายท่ีบงัคบั
ใช ้ 

 
7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
 

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 6. (การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล) ขา้งตน้อาจรวมถึง
การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปต่างประเทศเฉพาะในกรณีท่ีข้อหน่ึงขอ้ใดดังต่อไปน้ี
บงัคบัใช:้ 

(ก) การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปต่างประเทศโดยท่ีประเทศปลายทางหรือองค์กร
ระหวา่งประเทศท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีมาตรฐานการปกป้องขอ้มูลเพียงพอและการโอนได้
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ส าหรับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลก าหนด; หรือ 
 
(ข)  การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปต่างประเทศเป็นไป  (1) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 
(2) ดว้ยความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (3) เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลเป็นคู่สัญญาหรือค าขอก่อนท าสัญญาของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (4) เพื่อการปฏิบติัตามสัญญา
ระหว่างบริษทักับบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (5) เพื่อป้องกันหรือระงับ
อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ (6) จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะในนยัส าคญั 
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8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 

เราไดว้างมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง การใช้ การ
เปล่ียนแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้ะบุและประกาศไวต้าม พีดีพีเอ 

เราจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะพนกังาน ตวัแทน ผูรั้บเหมา และบุคคลอ่ืน และบุคคลท่ี
สามท่ีกล่าวถึงในขอ้ 6. (การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล) ขา้งตน้เฉพาะตามท่ีเป็นการจ าเป็น พวกเขาจะได้รับ
อนุญาตให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตค าสั่งของพวกเราเท่านั้นและจะอยู่ภายใตบ้งัคบัหนา้ท่ี
ในการรักษาความลบั 

หากเราพบว่ามีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะรายงานไปยงัส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัช้า
เกินสมควร และหากเป็นไปได ้ไม่เกิน 72 ชัว่โมงเม่ือพบ 

หากการละเมิดอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เราจะแจ้งเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีการละเมิดและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการละเมิดและแนวทางการแกไ้ขโดยไม่
ชกัชา้เกินควร 

 
9. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็นตามสมควรต่อการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น 

เราอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นเวลานานขึ้นในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลฟ้องร้อง 
หรือหากเรามีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะมีการด าเนินคดีกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  เราอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วน
บุคคลไวแ้ม้หลังจากได้บรรลุวตัถุประสงค์ในการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
เน่ืองจากบริษทัมีประโยชน์อนัชอบธรรมอยูท่ี่จะท าเช่นนั้นได ้หรือเป็นไปเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบั
ใชร้วมถึงพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (2017) 

เพื่อท่ีจะก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เราจะพิจารณาจ านวน ลกัษณะ 
และความอ่อนไหวของขอ้มูลส่วนบุคคล ความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โอกาสท่ีจะบรรลุ
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วตัถุประสงคด์งักล่าวดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ตลอดจนขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ภาษี การบญัชี หรือขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ี
บงัคบัใช ้  
 
10. สิทธิทางกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
10.1 สิทธิทางกฎหมาย 
 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจ
ร้องขอต่อบริษทัตามรายละเอียดการติดต่อตามขอ้ 12 ของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเพื่อใช้สิทธิของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี:    

(ก) สิทธิในการเขา้ถึงและขอรับส าเนา: (สิทธิน้ีท าให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถร้องขอการเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีพวกเราถือครองอยู่และตรวจสอบสถานะของการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เร่ืองน้ียงัรวมถึงสิทธิในการขอให้มีการ
เปิดเผยการได้มาซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก เจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล) 

(ข) สิทธิในการขอให้โอนยา้ยข้อมูล: (สิทธิท่ีให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
สามารถได้รับขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีอ่านได้หรือท่ีใช้กันเป็นการทัว่ไปโดย
วิธีการของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อตัโนมติัซ่ึงรวมถึงการขอให้มีการส่งหรือโอนขอ้มูล
ส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนหรือไปยงัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเวน้
แต่ในทางเทคนิคไม่สามารถท าเช่นนั้นได)้   

(ค) สิทธิในการคัดค้าน: (สิทธิท่ีให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องสามารถท่ีจะ
คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ในกรณีท่ี
บริษทั:  

1) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมหรือ
ประโยชน์สาธารณะ ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษัทสามารถแสดงเหตุท่ีชอบด้วย
กฎหมายท่ีฟังขึ้นได ้หรือไดด้ าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการ
จดัตั้ง การปฏิบติัตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือการต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย; 

2) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดทางตรง; หรือ  
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3) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ หรือสถิติเวน้แต่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะโดยบริษทั 

(ง) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: (สิทธิท่ีให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
สามารถขอใหพ้วกเราลบ ท าลาย หรือไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดห้ากไม่
มีเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายส าหรับพวกเราในการประมวลผลต่อไป ซ่ึงรวมถึงเม่ือ
ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จ าเป็นอีกต่อไปในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น หรือเม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพิกถอนความยินยอม
ของเขา/เธอท่ีการประมวลผลอาศยัเป็นพื้นฐานอยู่และไม่มีเหตุทางกฎหมายอ่ืนใดแลว้ 
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบติัตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ลอดดว้ยเหตุผลทาง
กฎหมายตามท่ี พีดีพีเอ และขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุญาตไว)้ 

(จ) สิทธิในการระงบัการใช ้: (สิทธิท่ีให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสามารถขอให้
เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใน
สถานการณ์ดงัต่อไปน้ี:  

(1)  หากบริษทัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามค า
ขอของท่าน; 
(2)  ในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะถูกลบทิ้งหรือลบออกไปตามขอ้ 10.1 (ง) แต่
ท่านขอใหจ้ ากดัการใชแ้ทน; 
(3) บริษทัไม่จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอีกต่อไป อยา่งไรก็ตาม เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลมีความจ าเป็นตอ้งขอใหมี้การเก็บรักษาไวเ้พื่อประโยชน์ในการใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อยกขึ้นต่อสู้การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย; หรือ  
(4) บริษทัอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขอ้ 10.1(ก) หรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ
เก่ียวกบั 10.1(ค) เพื่อปฏิเสธค าขอคดัคา้นของท่าน 

(ฉ) สิทธิในการแก้ไขให้ถูกตอ้ง: (สิทธิท่ีให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
ร้องขอให้มีการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้งไดห้ากขอ้มูลส่วนบุคคลไม่
ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด); 

(ช) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล : (สิทธิน้ีจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการ
ประมวลผลใดๆ ท่ีไดด้ าเนินการไปก่อนการเพิกถอนดงักล่าว หากเจา้ของขอ้มูลเพิก
ถอนความยินยอมของเขา/เธอ เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภณัฑห์รือบริการบางอยา่งแก่
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เขา/เธอได ้ เราจะแจง้ให้เขา/เธอทราบหากเป็นกรณีเช่นน้ีในเวลาท่ีมีการเพิกถอนโดย
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว) 

(ซ) สิทธิในการยื่นค าร้องเรียน:  (สิทธิท่ีให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได)้ 

เม่ือเราไดรั้บค าขอให้ใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ เราจะด าเนินการตามค าขอโดยไม่
ชกัชา้เกินควรหากค าขอนั้นไดด้ าเนินการตาม พีดีพีเอ และขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเราไม่มีเหตุผลอนั
ชอบดว้ยกฎหมายท่ีจะปฏิเสธค าขอดงักล่าวตามท่ีกฎหมายไดอ้นุญาตไว ้

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรับผิดชอบปัญหา
การคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีเขตอ านาจได ้อย่างไรก็ตาม เราหวงัเป็นอย่างยิ่ง หากท่านมีความกงัวลัเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะแจง้ใหเ้ราทราบเป็นล าดบัแรก ก่อนติดต่อกบัหน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าว 
 
10.2 ค่าใช้จ่าย ฯลฯ 
 

โดยหลักแล้ว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้สิทธิข้อหน่ึงข้อใด
ดงักล่าว 
  อย่างไรก็ตาม เราอาจขอให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรหาก เห็นได้
ชดัเจนว่าค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่มีมูล ซ ้ าซ้อน หรือมากเกินไป เราอาจเลือกท่ีจะปฏิเสธท่ีจะ
ตอบค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในสถานะการณ์ดังกล่าวตาม พีดีพีเอ และกฎหมายและขอ้บงัคบั
อ่ืนๆ ท่ีบงัคบัใช ้ 
 
10.3 การให้ข้อมูลเพิม่เติม 
 

เม่ือเราไดรั้บค าขอให้ใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เราอาจจ าเป็นตอ้งขอข้อมูลเฉพาะจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยเราในการยืนยนัตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและรักษาสิทธิของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงน่ีเป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่ถูก
เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 
  เราอาจติดต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัค าขอเฉพาะของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพื่อเร่งการตอบกลบัของพวกเราใหเ้ร็วขึ้น  
 
10.4 การปรับปรุงนโยบายนี ้

นโยบายน้ีอาจมีการปรับปรุงเป็นคร้ังคราว ท่านสามารถคน้หาฉบบัล่าสุดไดบ้นเวบ็ไซตข์องพวกเรา  
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11. ลงิค์บุคคลท่ีสาม 
 

เว็บไซต์น้ีอาจรวมถึงลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม การคลิกลิงก์เหล่านั้นหรือการเปิดใชง้าน
การเช่ือมต่อเหล่านั้นอาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลท่ีสามท าการรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เก่ียวกบัท่าน เราไม่ไดค้วบคุมเวบ็ไซตบ์ุคคลท่ีสามเหล่าน้ีและจะไม่รับผิดชอบต่อค าแถลงความเป็นส่วนตวั
ของพวกเขา ดงันั้น เม่ือท่านออกจากเว็บไซต์ของพวกเรา เราขอเสนอแนะให้ท่านอ่านนโยบายความเป็น
ส่วนตวัของทุกเวบ็ไซตท่ี์ท่านเยีย่มชม  
 
12. การติดต่อ 

หากท่านมีค าถามเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี กรุณาติดต่อพวกเราหรือเจ้าหน้าท่ี
คุม้ครองขอ้มูล (ดีพีโอ) ของพวกเรา  ท่ีขอ้มูลการติดต่อดงัต่อไปน้ี: 
 
ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล: บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 
           ส านกังานใหญ่: 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
           ส านกังานอมตะ: นิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี เลขท่ี 700/412 หมู่ 7 ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000                 
           หมายเลขโทรศพัท:์ (038) 454-428 ต่อ 199 
           ท่ีอยูอี่เมล:์ Tunya@ttfl.co.th 
           เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (ดีพีโอ) : นางสาวธญัญา ดวงนภา 
 
 
                       ลงวนัท่ี 20  พฤษภาคม 2565 
        
  
 
                            ---------------------------------------------- 
                  (นายฮิโรชิ  มุคาอิ) 

                                              ประธาน 
 บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 


