นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุม่ บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด
กลุม่ บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า คูค่ า้ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกท่าน บริษัทจึง กาหนดนโยบายการคุม้ ครองส่วนบุคคลของ
กลุ่มบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด นีข้ ึน้ มาเพื่อเป็ นการกาหนดแนวทางของบุคลากรของบริษัทในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

2.

นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้
ได้ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น

“ข้อมูลอ่อนไหว”

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพ์นิว้ มือ
ภาพสแกนใบหน้า หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน

“คูค่ า้ ”

หมายถึง ลูกค้า คูค่ า้ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกท่าน

“บริษัท”

หมายถึง กลุ่มบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิ สติคส์ จากัด (“บริษั ท ”) และบริษั ท
ย่อย หรือบริษัทร่วม

“นโยบาย”

หมายถึง นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เอ็ม เอ็ม
ลอจิสติคส์ จากัด

“พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย
บริษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคูค่ า้ ในด้านต่างๆ ดังนี ้
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2.1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่คา้ เฉพาะตามมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคูค่ า้ อย่างจากัด และเท่าที่จาเป็ น
ภายใต้วตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเท่านัน้ บริษัทจะขอความยินยอม
จากคู่คา้ ตามวิธีการที่พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ ก่อนทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ข้อมูลอ่อนไหว เว้นแต่เป็ นการดาเนินการที่ได้รบั ยกเว้นตามพรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวจากคูค่ า้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคูค่ ้า หรือ
กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
2.2. ด้านการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหวตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะ
ดาเนินมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้โดยมิได้รบั ความยินยอมจากคูค่ า้ ก่อน
2.3. ด้านการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่คา้ ซึ่งวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
จะต้องเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทที่ เกี่ยวกับคู่คา้ และจะดาเนินการแจ้ง และขอความยินยอมจากคู่คา้
เสมอหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
2.4. ด้านการจากัดในการใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอม ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วน
บุคคลตามที่บริษัทได้แจ้งคู่คา้ ก่อนหรือในขณะที่เก็บหรือรวบรวมเท่านัน้ และบริษัทจะดูแลให้ผปู้ ฏิบัติงานของ
บริ ษั ท ไม่ ใ ห้ เก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อ ท าให้ป รากฏในลัก ษณะอื่ น ใดซึ่ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้รบั ยกเว้นตามที่กาหนดไว้ในพรบ.คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
ในกรณี ที่บริษัทกาหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็ นผูร้ บั จ้างของบริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความ
ปลอดภัยของข้อมูลของคูค่ า้ บริษัทจะห้ามบุคคลดังกล่าวนาข้อมูลส่วนบุคคลของคูค่ า้ ไปใช้นอกเหนือจากที่บริษั ท
กาหนดให้บคุ คลดังกล่าวดาเนินการ
หากบริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจากคู่คา้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านแจ้งและขอความยินยอมจาก
บุคคลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกนัน้ ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ได้
หากบริษัททราบในภายหลังว่าคูค่ า้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยไม่ได้รบั ความยินยอม
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกนัน้ ๆ
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2.5. ด้านการรักษาความปลอดภัย
บริษัทจะกาหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีสทิ ธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.6. ด้านการมีสว่ นร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีนโยบายให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสาเนา ขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม ตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการ
นาข้อมูลมาใช้ของบริษัท รวมทัง้ ให้สามารถขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุ คคล ไม่ว่าจะทัง้ หมด
หรือแต่บางส่วนได้
2.7. ด้านระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้เป็ นระยะเวลาตามที่เห็นว่าจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
หรือตามระยะเวลาที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทจะแจ้งให้ค่คู า้ ทราบก่อน หรือในขณะที่บริษัทได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี ้
ท่านมีสิทธิ ที่จะร้องขอให้ทาลายข้อมูลสิทธิ ส่วนบุคคลของท่านได้ก่อนสิน้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
2.8. ด้านความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ ทาหน้าที่ควบคุมข้อมูล
บริษัทจะกาหนดระเบียบ คาสั่ง ให้ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือคาสั่งที่กาหนดไว้
เพื่อให้การดาเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็ นไปตามมาตรฐานตาม
นโยบายฉบับนี ้
2.9. ด้านการทบทวนแนวปฏิบตั ิ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีนโยบายทบทวนนโยบายนี ้ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามนโยบาย หรือพรบ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นประจาทุกปี หรือระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อให้นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นไปตามพรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่บงั คับใช้ ณ ช่วงเวลานัน้

3/3
MM LOGISTICS Co., Ltd: 518/5, Maneeya Center Building Floor.11, Ploenchit Rd, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด : 518/5 อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330

website : www.mml.co.th

