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ประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั 
บริษทั โตโยต้า ทโูช ซิสเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(ส าหรบับุคคลภายนอก) 
PRIVACY NOTICE  

TOYOTA TSUSHO SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD. 
(FOR THIRD PARTY)  

 
บรษิทั โตโยตา้ ทโูช ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทัฯ”) เคารพสทิธส่ิวนบุคคลและตระหนักถงึความส าคญั

ของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบรษิัทฯไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ในการนี้ บรษิัทฯ ใน
ฐานะผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล มคีวามประสงค์ที่จะแจง้ใหท้่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลและแนวทางในการเกบ็รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน  

บรษิัทฯ ขอแจ้งใหท้่านทราบเกี่ยวกบัรายละเอียดส าหรบัการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยซึ่งขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน ดงันี้ 

We, Toyota Tsusho Systems (Thailand) Co., Ltd., (“We”, “Us”, “Our”, or “TTS-T”) respects and places 
importance on your personal data and of all third parties (collectively “You”, “Your”, or “Third Party”) we collect, 
use, and disclose for our business operation. In this regard, we, as the data controller, hereby notify you regarding 
the details of our personal data processing activity, and our guideline to collect, use, and disclose your personal 
data. 

We hereby give this notification to you regarding our collection, use and disclosure of personal data. 
 
1. ขอบเขตการใช้บงัคบั 

SCOPE OF APPLICATION 
 
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  ใช้กับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

บุคคลภายนอกทีบ่รษิทัฯ มปีฏสิมัพนัธ ์ด าเนินธุรกจิดว้ย และตามพนัธกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการจดัซื้อจดัจา้ง การน าเสนอ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

This privacy notice applies to all collection, use, or disclosure of the personal data of any third party who 
interact or conduct business with us, including for accomplishing our mission, procurement, and introducing our 
products and services: 

 
(1) ลูกค้าของบริษทัฯ เช่น คู่สญัญา ผูซ้ื้อสนิคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชข้ ัน้ปลาย บุคคลผูร้บัประโยชน์จากการใช้

บรกิารของบรษิทั 
Customer/Client e.g., contractual party, purchaser, service recipient, end user, and beneficiary 
of services provided by us. 

(2) พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ หมายถงึ นิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดาทีบ่รษิทัฯ มกีารท าสญัญา หรอื
ขอ้ตกลงร่วมกบับรษิัทฯ ในการขายสนิค้าหรอืใหบ้รกิาร ทัง้ที่เป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีด่ าเนินการแทน
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บรษิทัฯ เช่น ลูกคา้ ผูซ้ื้อสนิคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชข้ ัน้ปลาย คู่คา้ เวนเดอร ์ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้ง
ช่วง ผู้รบัเหมา ตวัแทน ผู้รบัมอบอ านาจ ผู้แทน หรอืพนัธมติรทางธุรกจิในรูปแบบอื่นที่มกีารท าธุรกจิ
ร่วมกบับรษิทัฯ เพื่อเอือ้ใหเ้กดิประโยชน์ทางธุรกจิแก่บรษิทัฯ  
Business Partner means any juristic or natural person entering into an agreement, having a deal 
with us regarding sale of goods or service provision, or authorized to act on our behalf e.g., 
trading partner, vendor, distributor, contractor, sub-contractor, outsourced service provider, agent, 
attorney in fact, representative and other type of business partner conducting business with us 
for facilitating our business operation. 

(3) ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน ผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ ผูใ้หบ้รกิารยานพาหนะ ผูใ้หบ้รกิารต่ออายุใบอนุญาต ผูใ้หบ้รกิารต่อ
อายุวซี่าใบอนุญาตท างาน ผู้ให้บรกิารการจดักิจกรรม หน่วยงานจดัอบรม ผู้ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สายการบนิ โรงแรม และผูใ้หเ้ช่าทีพ่กัอาศยัแก่บุคลากรของบรษิทัฯ 
External service providers e.g., legal consultant, auditor, carriage, transportation, license 
extension, visa/work permit extension, activity organizing, training, IT service, airline, hotel or 
accommodation service providers. 

(4) บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนลูกค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ
ผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้จดัการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากร ตวัแทนขาย และบุคคลผู้ได้รบัมอบ
อ านาจใหด้ าเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพนัธมติรทางธุรกจิ
การของบรษิทัฯ เช่น ผูถ้อืหุน้ 
Authorized persons who can act on behalf of our Customer/Client and Business Partner e.g., 
managing director, managing partner, manager, officer, employee, personnel, sale agent, attorney 
in fact empowered to establish business relations with us and any related persons of our Business 
Partner e.g., shareholder. 

(5) ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  
Our shareholders 

(6) บุคคลผูเ้ขา้เยีย่มชมและผูใ้ชแ้พลตฟอรม์ของบรษิทัฯ เช่น เวบ็ไซต์ 
Visitors and users of our online platform e.g., website 

(7) บุคคลอื่นใดนอกจากทีร่ะบุเอาไวใ้นขอ้ (1) – (6) ซึง่ตดิต่อบรษิทัฯ โดยประการอื่น 
Other persons than those specified in (1) – (6) who otherwise contact us. 
 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม 
TYPE OF PERSONAL DATA COLLECTED 
 
ขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมจากท่าน ไดแ้ก่ 
We collect the following personal data from you: 
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(1) ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชื่อ นามสกุล ค าน าหน้านาม วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิเลขประจ าตวัประชาชน ขอ้มลู
ส่วนบุคคลทีป่รากฏในนามบตัร ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ส าเนาใบเปลีย่นชื่อนามสกลุ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น 
Personal information e.g., first name, surname, name title, date of birth, nationality, identification 
number, personal information shown in business card, identification card, passport, certification 
of name/surname amendment, household registration. 

(2) ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน ที่อยู่ส าหรบัติดต่อ ที่อยู่ที่ท างาน ที่อยู่ส าหรบัจดัส่งเอกสาร 
อีเมลล์ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร และบญัชีการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ (Social media 
account) เช่น ไลน์ (Line) 
Contact information, household address, office address, mailing address, email, telephone 
number, facsimile number, and social media account e.g., Line ID  

(3) ข้อมูลเก่ียวกบัอาชีพ การท างาน และคุณสมบติั เช่น อาชีพ ประวัติการท างาน ประวัติส่วนตัว 
สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย รายละเอยีดเกีย่วกบันายจา้งหรอืผู้
ว่าจา้ง รายละเอยีดตามหนังสอืมอบอ านาจ ชื่อกจิการ (กรณีเจา้ของกจิการ) ประวตักิารศกึษา ใบอนุญาต
ขบัขี ่ประวตัแิละรายละเอยีดการเขา้ร่วมการฝึกอบรม ใบทะเบยีนพาณิชย ์ใบอนุญาตท างาน ใบรบัรองที่
เกีย่วขอ้งกบัหน้าทีง่าน  ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  
Career, work history and qualification information e.g., occupation, work experience, 
curriculum vitae, resume, workplace, position, scope of authority, employer details, details shown 
on power of attorney, business name (in case of business owner), education, driving licenses, 
training record, commercial registration, certification of employment, profession licenses. 

(4) ข้อมูลท่ีปรากฏบนเอกสารนิติบุคคล เช่น บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ใบหุน้ หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล หนังสอื
บรคิณหส์นธ ิใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภ.พ. 20) หนังสอืมอบฉนัทะ  
Details shown on documents of juristic person e.g., list of shareholders, share certificate, 
affidavit, memorandum of association, valued tax registration (Phor.Phor. 20), proxy.  

(5) ข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น ขอ้มูลในการเขา้ใชง้านระบบคอมพวิเตอร์ (Credential) ชื่อและรหสัประจ าผูเ้ขา้
ใช้งาน (Username, ID, Password) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจ าเครื่อง
คอมพวิเตอร ์(IP Address) ขอ้มลูต าแหน่งทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร ์(Location) โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบุต าแหน่ง 
ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการท าธุรกรรม (Transaction Log) การใช้
ฟังก์ชนัต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์ และขอ้มูลทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookie) หรอืเทคโนโลยอีื่นทีค่ล้ายกนั 
บนัทกึภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  
Technical data e.g., credential data, username, ID, password, log, IP Address, location, login 
log, transaction log, history of function use on website, cookie and other similar technology, image 
and motion recorded from CCTV.  

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้ไว้กบับริษัทฯ โดยสมคัรใจ หรือท่ีบริษทัฯ ได้รบัมาจากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปฏิบติัตามข้อก าหนดทาง
กฎหมายหรือสญัญา เช่น ใบสมัคร ใบเสนอราคา (Quotation) เอกสารการช าระเงิน เอกสารการ
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รอ้งเรยีน ขอ้มูลรายละเอยีดองค์กร (Company Profile) ค าเสนอโครงการทางธุรกจิ (Proposal) สญัญา 
ใบค าสัง่ซื้อ (Purchase Order) ใบแจง้หนี้ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบส าคญัจ่าย (Voucher) ใบรบัของ ใบส่งของ 
ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบรบัประกนัสินค้าและบรกิาร บนัทึกการท างาน บนัทึกสรุปเวลาการให้บรกิาร 
(Timesheet) รายงานผลการท างาน และส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืธุรกิจ  ผลประเมนิการ
ท างานหรอืใหบ้รกิาร  

 Personal Data you voluntarily provided, or we acquire from other person or authorities for 
our business operation and for complying with our legal or statutory obligation e.g., 
application, quotation, agreement, payment evidence, compliant, company profile, proposal, 
purchase order, invoice, voucher, delivery note, receipt, credit note, debit note, goods and service 
warranty, work record, timesheet, work summary, professional or business license, work or service 
evaluation.  

(7) ข้อมูลเก่ียวกบัรายได้ค่าตอบแทนและการช าระค่าตอบแทน เช่น รายละเอยีดเกีย่วกบับญัชธีนาคาร 
รายละเอยีดทีร่ะบุในส าเนาหน้าสมุดบญัชธีนาคาร เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษเีงนิได ้สถานะทางการเงนิ ค่า
สนิค้า ค่าบรกิาร ค่าตอบแทน ขอ้มูลเกี่ยวกบัการหกัภาษี ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย รายละเอียดในใบ
เสนอราคา ใบค าสัง่ซื้อ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบส าคญัจ่าย ใบเพิม่หนี้ ใบลดหนี้  
Data on revenue and revenue payment e.g., bank account information, bank book, taxpayer I.D. 
number, financial status, goods price, service fee, remuneration, withholding tax information, 
proposal, quotation, purchase order, receipt, payment voucher, credit note, debit note.  

(8) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน เช่น ขอ้มูลศาสนา (ตามที่ปรากฏบนบตัรประจ าตวัประชาชนของ
ท่าน) และขอ้มูลสุขภาพ (เช่น ผลการตรวจสอบการติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 ประวตักิารฉีดวคัซนีป้องกนั
เชื้อไวรัสโควิด-19) ทัง้นี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอยีดอ่อนเมื่อไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรอืตามทีก่ฎหมายอนุญาตไว ้เท่านัน้ 
Sensitive data e.g., religious data (shown on I.D. card) and health data (e.g., COVID-19 Antigen 
Test, COVID-19 vaccination history) provided that TTS-T will collect, use, disclose and/or transfer 
such sensitive data only by an expressive consent given by the data subject or to the extent 
permitted by law. 
 

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบนัแก่บรษิัทฯ อาจส่งผล
กระทบต่อท่านท าใหบ้รษิัทฯ อาจไม่สามารถท าสญัญาหรอืนิตกิรรมกบัท่านได้ หรอืท าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติาม
สญัญาทีไ่ดท้ าไวก้บัท่านได ้และอาจท าใหท้่านไดร้บัความเสยีหายหรอืเสยีโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัติาม
กฎหมายใดๆ ทีท่่านหรอืบรษิทัฯ มหีน้าทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม 

If you refuse to provide your personal data or provide incorrect or obsolete personal data to us, you may 
be adversely affected that we may not make agreement or carry out any juristic act with you, or we cannot perform 
our contractual obligation for you causing you to suffer damage or lose your opportunity, and it may also adversely 
affect your or TTS-T’s legal obligation as prescribed by law. 
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3. วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลข้อมูล 
OBJECTIVES OF DATA PROCESSING 
 
บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลอื่น ๆ ที่

ท่านไดใ้หไ้วเ้พื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
We collect, use and/or disclose your personal data and other persons’ personal data you provided for the 

following purposes: 
(1) เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท าและการบรหิารจดัการสญัญาระหว่างบรษิทัฯ กบัคู่สญัญาใด ๆ รวมถงึการ

ด าเนินการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามสญัญา 
 For making, managing, and carrying out contracts concluded by us. 
(2) เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัซื้อจดัจา้ง การพจิารณาและตรวจวเิคราะห์กจิการ (Due Diligence) ของซพั

พลายเออร์ หรอื เวนเดอร์ การประเมนิความเสีย่ง หรอืการลงทะเบยีนคู่สญัญารายใหม่ การด าเนินการ
ตามค าขอต่าง ๆ ขอคู่สญัญาก่อนเขา้ท าสญัญา 

 For conducting procurement activities, conducting reviews and due diligence on suppliers and 
vendors, risk assessment, registration of new vendors, and complying with the potential parties 
before concluding an agreement. 

(3) เพื่อการจดัการทางการเงนิ เช่น การช าระค่าสนิคา้ ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่าย หรอืค่าตอบแทนอื่นๆ การออก
ใบแจ้งหนี้ การออกใบก ากบัภาษี การเบกิจ่ายเงนิ รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงนิต่าง ๆ และการ
ด าเนินการทางบญัชขีองบรษิทัฯ 
For financial management e.g., paying product costs, service fees, expenses and other 
considerations, issuing invoices, tax invoices, clearing reimbursements, and conducting other 
financial and accounting activities. 

(4) เพื่อวตัถุประสงค์ในการยนืยนัหรอืระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล กรณีเขา้ใชง้านบรกิารต่าง ๆ 
การท าสญัญา การปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญา เพื่อให้มัน่ใจว่าการให้บรกิารต่าง ๆ ดงักล่าว รวมถึงการ
สื่อสารทัง้หมดของบรษิทัฯ มคีวามปลอดภยัและเป็นความลบั 

 For verifying and identifying the data owner for using our services, making contract, carrying out 
contract, and ensuring the security and confidentiality of our communication. 

(5) เพื่อการบรหิารจดัการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ: เช่น เพื่อการบรหิารจดัการการใช้งานและการ
ตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกรวมถึงระบบรกัษา
ความปลอดภยัทางเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบระบบ และเพื่อการก าหนดสทิธใินการเขา้ถงึ
ระบบต่างๆ ของบรษิทัฯ 
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For Information technology management e.g., usage management, IT and communication system 
inspection both internal and external as well IT security system for system verification and for 
managing our user provisioning. 

(6) เพื่อวตัถุประสงค์ในการตดิต่อสื่อสารหรอืประสานงานในการด าเนินงานของบรษิทัฯ กบับุคคลภายนอก  
ผูร้บัเหมา หรอืคู่สญัญา  

 For communication or cooperation purposes in business operation of TTS-T and third party, 
contractor, and contractual party. 

(7) เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ เช่น การจดัท า
รายงานภาษยีื่นต่อกรมสรรพากร การตรวจสอบทางบญัชโีดยผูส้อบบญัช ีเป็นตน้ 

 For compliance with the laws related to our business operation e.g., submission tax return 
application to Revenue Department, conducting audit process by auditor.  

(8) เพื่อป้องกนัดา้นสุขภาพจากโรคตดิต่ออนัตรายทีอ่าจแพร่เขา้มาภายในบรษิทัฯ  
 For prevention of dangerous infectious disease from spreading inside of TTS-T. 
(9) เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการ

ยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การด าเนินคดตี่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการเพื่อบงัคบัคดตีาม
กฎหมาย เช่น การสอบสวนและ/หรอืการไต่สวนโดยเจา้หน้าทีร่ฐั การเตรยีมคด ีการฟ้องรอ้งด าเนินคด ี
การยุตคิด ีการใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมาย การต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล การแจง้ความรอ้งทุกข ์การเจรจาไกล่
เกลีย่ เป็นตน้ 

 For establishing legal claims, executing, or using legal rights or defending any legal claims, legal 
actions, and performing any necessary actions e.g., investigation and/or trial by state authority, 
preparing for lawsuit, filing a lawsuit, ending a lawsuit, use as evidence in any competent court, 
filing a complaint and negotiation. 

(10) การด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น เพื่อการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อการด าเนินการเกีย่วกบัการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อ
ยนืยนัตวัตนและตรวจสอบสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 For facilitating shareholders’ meeting activities e.g., to send meeting invitation and deliver 
documents relevant to shareholders’ meeting, to appoint a proxy to participate in shareholders’ 
meeting and to verify identity and authority to participate in shareholders’ meeting. 

(11) เพื่อการปกป้องประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ รวมถงึการบรหิารจดัการขอ้มูลภายในบรษิทัฯ และ
การใชก้ลอ้งวงจรปิดเพื่อการสอดส่องเฝ้าระวงัดา้นความมัน่คงปลอดภยัในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ  

 For protecting our legitimate interests including managing our internal data and using CCTV to 
observe and monitor our security within our office’s areas. 

(12) เพื่อวตัถุประสงศ์ทางด้านการตลาด เช่น การติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าและบรกิาร การจดัฝึกอบรม
สมัมนาการ การจดักจิกรรมส่งเสรมิขาย 

 For marketing purpose e.g., to contact and propose sales of our products or our service provision, 
arranging training, seminar, or other sale promotion events. 
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(13) การจดัการความสมัพนัธ ์เช่น เพื่อวางแผนด าเนินการและบรหิารจดัการความสมัพนัธ์เชงิสญัญากบัท่าน 
(เช่น การท าค าเสนอค าสนองเพื่อขายสนิคา้บรกิาร การท าสญัญา หรอืการต่อสญัญากบัท่านหรอืลูกคา้ที่
เป็นนิตบิุคคลของบรษิทั 
For managing our relationship e.g., to plan and manage our contractual relationship (e.g., making 
offers/acceptances, agreements, and agreement renewals of you or corporate customers) 

(14) การแนะน าพนัธมติรทางธุรกจิเช่น เพื่อการแนะน าท่านแก่บรษิทัในเครอืหรอืบุคคลอื่นใด 
For introducing you to our affiliated companies or any other persons. 
 

4. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
LAWFUL BASIS OF DATA PROCESSING 
 
บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ตามทีไ่ดช้ีแ้จงไวใ้น

ขอ้ 3. ขา้งตน้ โดยอาศยัฐานตามกฎหมายดงัต่อไปนี้  
We collect, use, and/or disclose your personal data for the purposes as clarified in Article 1. above on the 

following lawful basis: 
 
(1) เป็นการจ าเป็นเพื่อเขา้ท าสญัญาหรอืปฏบิตัติามสญัญาทีท่่านเป็นคู่สญัญา หรอืด าเนินการตามค าขอของ

ท่านก่อนเขา้ท าสญัญา 
For executing and performing an agreement concluded with you, for process your request prior 
to entering into an agreement. 

(2)  เป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย 
 For fulfilling TTS-T’s legal obligation. 
(3) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ หรอืของบุคคลภายนอก  

For legitimate interest of TTS-T or any other person or any entity. 
(4)  เพื่อการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 
 For prevent or suppress a danger to a person’s life, body, or health. 
(5)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรอืการใช้สทิธเิรยีกร้องตาม

กฎหมาย หรอื การยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย และ/หรอื 
 For managing claims and disputes, including solving disputes, exercising the rights under the 

laws, or defending legal claims 
(6)  ความยนิยอมของท่าน 
 As consented by you. 
(7)  หลกัเกณฑต์ามกฎหมายอื่นๆ (หากจ าเป็น) 
 Other legal bases (if necessary). 

 
5.   แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
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 SOURCE OF PERSONAL DATA 
 
บรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทีม่าดงัต่อไปนี้  
We acquire your personal data from various sources as follows: 
(1) จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงเช่น การขึน้ทะเบยีนผูจ้ดัจ าหน่าย การขอใบเสนอราคา การตดิต่อ

ประสานงาน การปฏบิตังิาน และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคล 
Directly collection from the data subject via several channels e.g., vendor registration, request for 
quotation, contact, cooperation, daily operation, and other documentation related to amendment 
of personal data. 

(2) จากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ จากช่องทางออนไลน์ เวปไซต์ ขอ้มูลจากบุคคลอ้างองิ หน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้งรวมทัง้องคก์รเอกชนต่าง ๆ 
For other third party e.g., online channels, websites, reference persons, government and private 
agencies. 

(3) จากการด าเนินการของบรษิทัฯ เอง เช่น ขอ้มูลจากการใชง้านทรพัย์สนิของบรษิทัฯ  ขอ้มูลการประเมนิ
การใหบ้รกิาร ขอ้มลูประเมนิผลการปฏบิตังิาน ฯลฯ  
For our business operation e.g., data collected from using of our properties, service evaluation, 
performance assessment. 

 
6.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

DISCLOSURE TO THIRD PARTY 
 

บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุไวก้่อนหน้านี้ และจะเปิดเผยใหแ้ก่บุคคล
ดงัต่อไปนี้ 

We may disclose your personal data under the processing purpose as specified above, to the following 
person/entity: 

(1) บรษิทัในเครอืของบรษิทัฯ ทัง้บรษิทัทีอ่ยู่ในประเทศและต่างประเทศ 
Parent companies or affiliated companies either located in Thailand or abroad. 

(2) ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ส านักงานกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัทที่ปรึกษา เวนเดอร์ ผู้รบัจ้าง 
วิทยากรหน่วยงานฝึกอบรมสัมมนา บริษัทประกัน โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ผูจ้ดัการกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเฉพาะส่วนทีจ่ าเป็นเท่านัน้ และผูร้บั
ขอ้มูลจะตอ้งท า จะท าขอ้ตกลงหรอืสญัญารกัษาความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มลูใหก้บับุคคลหรอืนิตบิุคคล
อื่นใด 
Outsourced service provider e.g., lawyers, auditors, consultants, advisors, vendors, contractors, 
training/seminar instructors, provided that our disclosure or transfer will be performed only as 
needed, and the receiving party shall enter into a confidentiality agreement and shall be obliged 
not disclose the personal data we provide to any other persons/entities. 
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(3) เจ้าหน้าที่ของรฐั หน่วยงานทีม่อี านาจหน้าที ่หรอืบุคคลอื่นเพื่อการด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ค าสัง่ของผูม้อี านาจ ค าสัง่หรอืหมายศาล เป็นตน้ 

 State authorities, authorized agencies, or other persons for the purpose to comply with all 
applicable laws, order from the authority, court’s order, or warrant. 

(4) ผูร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น บุคคลภายนอกอื่นใดทีใ่ชส้ทิธขิอตรวจสอบขอ้มลูกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
Other persons e.g., persons who request to observe our CCTV record. 

 
7.  การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

CROSS-BORDER TRANSFER 
 

บรษิทัฯ อาจถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศไดเ้ฉพาะกรณี (ก) ประเทศปลายทางทีร่บัขอ้มลู
ส่วนบุคคล ได้รบัการรบัรองว่ามมีาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ก าหนด หรอื (ข) การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปยงัต่างประเทศในกรณีที ่(1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย (2) 
ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูแลว้ (3) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัติามสญัญาทีท่่านเป็นคู่สญัญากบับรษิทัหรอืเป็นการ
ท าตามค าขอของท่านก่อนการเขา้ท าสญัญานัน้ (4) เป็นการท าตามสญัญาของบรษิัทฯ กับบุคคลหรอืนิติบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ของท่าน 

We may send or transfer your personal data to overseas only in the case that (A) the destination country 
is certified by the Personal Data Protection Commissions to have adopted adequate personal data protection 
measures, or (B) the cross-border transfer must be conducted (i) for compliance with the law, (ii) upon your 
acknowledgement and consent if the destination country has inadequate personal data protection measures under 
the list of the Personal Data Protection Commissions, (iii) as necessary to satisfy our contractual obligation under 
an agreement we conclude with you, or to comply with your request before the execution of an agreement, or (iv) 
to satisfy our contractual obligation entered into by us and other persons/entities for your benefit. 

 
8. การเกบ็รกัษาเพื่อเกบ็และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 RETENTION PERIOD 
 

บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีม่กีฎหมายก าหนดเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วน
บุคคลไวโ้ดยเฉพาะ เช่น พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ประมวลรษัฎากร อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพาะ บรษิัทฯ จะเก็บรกัษา
ขอ้มลูส่วนบุคคลไวต้ามความจ าเป็นทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาของบรษิทัฯ หรอื ปฏบิตัติามภารกจิ เมื่อพน้
ระยะเวลาการเกบ็รกัษาดงักล่าว บรษิทัฯ จะด าเนินการลบ ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว 

We retain your personal data for a period as specified by law e.g., Accounting Act B.E. 2543 (2000), 
Revenue Code, prescription period under the Civil and Commercial Code. In absence of a fixed retention period 
required by law, we will retain your personal data to the extent necessary and required for our processing purposes 
under this privacy notice. Upon expiry of retention period, we will erase or destroy such personal data respectively. 
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9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 

RIGHTS OF DATA SUBJECTS 
ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสามารถใชส้ทิธดิงัต่อไปนี้ 
You, as the data owner, can use the following rights: 
(1) สทิธไิดร้บัการแจง้ก่อนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 

Right to be informed before data collection 
(2) สทิธใินการขอถ่ายโอนหรอืรบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

Right for portability 
(3) สทิธใินการเขา้ถงึ รบัส าเนาและขอใหเ้ปิดเผยทีม่าของขอ้มลูส่วนบุคคล 

Right to access, request for copy, and request for disclosure of data source 
(4) สทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล 

Right to object data processing 
(5) สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

Right to rectify your personal data to be accurate, updated, complete and not misleading 
(6) สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 

Right to restrict use of your personal data 
(7) สทิธใินการขอใหล้บ ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืท าใหไ้ม่สามารถระบุตวัตนเจา้ของขอ้มลูได้ 

Right to request for your data erasure, destruction, or anonymization 
(8) สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้ว ้

Right to withdraw your given consent 
(9) สทิธใินการรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานก ากบัดแูลหรอืเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง 

Right to make a complaint to regulatory authority and relevant officer 
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10. การติดต่อสอบถาม 

CONTACTS  
 
ท่านสามารถตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัประกาศฉบบันี้ไดท้ี ่
Yon can contact and ask any question regarding this privacy notice at: 
 
ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล 
ชื่อ บรษิทั โตโยตา้ ทโูช ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่ ชัน้ 49 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีัน่เพลส 87/2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ 02-685-3077 
Data Controller: 
Name:  Toyota Tsusho Systems (Thailand) Co., Ltd. 
Address: 49th Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 

Bangkok 
Telephone: 02-685-3077 

 
 เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

ชื่อ นายธนรกัษ์ ชุ่มเกษรกูลกจิ  
 นายโยชฮิารุ นากามรูะ (Mr. Yoshiharu Nakamura) 
ทีอ่ยู ่ ชัน้ 49 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีัน่เพลส 87/2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ 02-685-3077  
Data Protection Officers: 
Name:  Mr. Thanarak Chumkaysornkulkit, 
  Mr. Yoshiharu Nakamura 
Address: 49th Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 

Bangkok 
Telephone: 02-685-3077 

 
 


