ประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผูใ้ ช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
ของกลุม่ บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด และบริษัทในกลุ่ม (ตามรายชื่อบริษัทที่ระบุไว้ในตารางแนบท้าย) (“บริษัท”)
(“บริษัท”) ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูใ้ ช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ของ
บริษัท บริษัทจึงขอแนะนาให้ทา่ น โปรดอ่านและทาความเข้าใจประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผูใ้ ช้เว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่นของกลุม่ บริษัทนีเ้ พื่อรับทราบวัตถุประสงค์ที่บริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”)
1.

โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี ้
นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล”

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

“ข้อมูลอ่อนไหว”

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ ย วกับเชื อ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิด เห็ นทาง
การเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทาง
เพศ ประวัติ อ าชญากรรม ข้อ มูลสุข ภาพ ความพิ ก าร ข้อ มู ล
สหภาพ แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพ์
นิว้ มือ ภาพสแกนใบหน้า หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูล ส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน

“บริษัท”

หมายถึง บริษั ท เอ็ ม เอ็ ม ลอจิ ส ติ ค ส์ จ ากัด และบริษั ท ในกลุ่ม (ตาม
รายชื่อบริษัทที่ระบุไว้ในตารางแนบท้าย)

“บริษัทในกลุม่ ”

หมายถึง บริษัทตามรายชื่อที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายประกาศนี ้

“ประกาศ”

หมายถึง ประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผูใ้ ช้เว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นของกลุม่ บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด

“ท่าน”

หมายถึง ผูใ้ ช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท

“เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น”

หมายถึง เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เว็บแอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมใดๆ ที่
พัฒนาโดยบริษัทหรือผูท้ ี่ได้รบั การว่าจ้างจากบริษัท โดยเว็บไซต์
แอพพลิ เคชั่น เว็ บ แอพพลิ เคชั่น หรือ โปรแกรมๆใด มี ไว้เพื่ อ
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ให้บ ริการต่างๆ กับท่าน ไม่ว่าจะเป็ น การให้ขอ้ มูลบริษั ท ช่อง
ทางการติดต่อ เป็ นต้น ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละเว็บไซต์ หรือ
แอพพลิเคชั่นนัน้ ๆ
2.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาโดยมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจากัด และ
เท่าที่จาเป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเท่านัน้

2.2

บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
2.2.1

เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย

2.2.2

เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ทาการเก็บรวบรวมจากท่านหรือจากแหล่งอื่นที่บริษัทมีสิทธิ
ตามกฎหมายก่อนที่พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้

2.2.3

เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการ
ตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญานัน้

2.2.4

เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
หรือเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

2.2.5

เป็ นการจาเป็ นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษั ทหรือของบุคคลอื่ น หรือนิ ติ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิ ขนั้ พืน้ ฐานใน
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

2.2.6

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ย วกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
ทัง้ นี ้ ตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทจะไม่จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหว (ตามที่
ได้นิยามไว้ขา้ งต้น) โดยไม่ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่
2.2.6.1

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน ซึ่งท่านไม่
สามารถให้ความยินยอมได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม

2.2.6.2

เป็ นการดาเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของ
มูลนิธิสมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง
ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก ผูซ้ งึ่ เคยเป็ นสมาชิก หรือผูซ้ ึ่ง
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มีการติดต่ออย่างสม่าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่า ว โดยไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ออกไปภายนอก
มูลนิธิสมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรนัน้
2.2.6.3

เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน

2.2.6.4

เป็ นการจาเป็ นเพื่อการก่อตัง้ สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรือ
การใช้สิ ท ธิ เรีย กร้อ งตามกฎหมาย หรื อ การยกขึ น้ ต่ อ สู้สิ ท ธิ เรีย กร้อ งตาม
กฎหมาย

2.2.6.5

เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาล

2.2.6.6

เป็ นการจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับ
(ก)

เวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ก ารประเมินความสามารถใน
การทางานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้าน
สุขภาพ หรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ
หรือระบบ และการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่ใช่
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของผูป้ ระกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือผูม้ ีหน้าที่รกั ษาข้อมูลส่วนบุคคล
นัน้ ไว้เป็ นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่าง
ท่านกับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์

(ข)

ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพ
จากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อ หรือแพร่เข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐาน หรือคุณภาพของยาเวชภัณฑ์
หรือเครือ่ งมือแพทย์ ซึ่งได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเจาะจง เพื่อ
คุม้ ครองสิทธิ และเสรีภาพของท่าน โดยเฉพาะการรักษาความลับของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

(ค)

การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติ
สวัสดิ ก ารเกี่ ย วกับ การรัก ษาพยาบาลของผูม้ ี สิท ธิ ตามกฎหมายการ
คุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ หรือการคุ้ม ครองทางสังคม ซึ่งการเก็ บ
รวบรวมข้อ มูลส่ว นบุค คลเป็ น สิ่ งจ าเป็ น ในการปฏิ บัติ ต ามสิท ธิ หรือ
หน้า ที่ ข องผู้ค วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรือ ของท่ า น โดยได้จัด ให้มี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์ของท่าน
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3.

(ง)

การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์
สาธารณะอื่น ทัง้ นี ้ ต้องกระทาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวเพียง
เท่าที่จาเป็ น เท่านัน้ และได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่ อคุม้ ครอง
สิทธิ ขนั้ พื น้ ฐานและประโยชน์ของท่านตามที่ คณะกรรมการประกาศ
กาหนด

(จ)

ประโยชน์ส าธารณะที่ ส าคัญ โดยจัด ให้มี ม าตรการที่ เหมาะสมเพื่ อ
คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์ของท่าน

2.3

ทัง้ นี ้ บริษัทอาจไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.1 ได้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้หากบริษัทได้รอ้ งขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ หรือจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือเพื่ อ
ใช้ในการดาเนินการตามคาขอก่อนเข้าทาสัญญา

2.4

บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวจากท่าน ยกเว้น
2.4.1

เป็ นกรณีที่บริษัทได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือ

2.4.2

กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด

การดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รบั มา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการ
เงิน เป็ นต้น ซึง่ สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ ซึง่ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั จะ
ถูกนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รบั ความยินยอมจาก
ท่านก่อน

4.

วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
4.1

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ การดาเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวกับ
ท่าน ซึง่ ได้แก่
4.1.1 เพื่อใช้ในการให้บริการตามจุดมุง่ หมายของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท
4.1.2 เพื่อใช้ในการพัฒ นาและปรับปรุ งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท่าน
4.1.3 เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น การเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับท่าน
เป็ นต้น
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ทัง้ นี ้ บริษัทจะขอความยินยอมสาหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดก่อนที่บริษัทจะเริ่ม
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 4.1.3 นี ้ โดยท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอมกับบริษัท
ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้ และการไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว จะไม่กระทบกับ
การให้บ ริก ารในส่วนอื่น ของบริษั ท ที่ ไม่เกี่ ย วข้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ที่ เกี่ ย วข้องกับ การตลาด
ดังกล่าว
4.2
5.

6.

หากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของ
ท่าน บริษัทจะแจ้งให้ทา่ นทราบ และขอความยินยอมจากท่านในภายหลัง

ข้อจากัดในการใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1

บริษัทจะใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็ นการใช้
และเปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่บริษัทได้แจ้งก่อนหรือใน
ขณะที่เก็บหรือรวบรวมเท่านัน้

5.2

บริษัทจะดูแลให้ผปู้ ฏิบตั ิงานของบริษัทมิให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือทาให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด
ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รบั ยกเว้น
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2

5.3

ในบางกรณี บริษัทอาจกาหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็ นผูร้ บั จ้างของบริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน โดยห้ามบุคคลดังกล่าวนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
นอกเหนือจากที่บริษัทกาหนดให้บคุ คลดังกล่าวดาเนินการ

5.4

บริษัทอาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจากท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.
ท่านมีหน้าที่แจ้งและขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลภายนอกนัน้ ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ได้ หากบริษัททราบในภายหลังว่าท่านเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยไม่ได้รบั ความยินยอม บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกนัน้ ๆ

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
บริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ของบริษั ท อาจมี การเชื่ อ มต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม
เว็ บ ไซต์ แอพพลิเคชั่น อื่ น ที่ มี บุค คลภายนอกเป็ น ผู้ด าเนิ น การ บริษั ท พยายามที่ จะเชื่ อ มต่อ ไปยังเว็บ ไซต์ที่ มี
มาตรฐานในการคุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุค คลเท่านั้น อย่างไรก็ ต าม บริษั ท ไม่สามารถรับ ผิด ชอบในเนือ้ หาหรือ
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นนัน้ เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ท่านให้แก่เว็บไซต์หรือของบุคคลภายนอกนัน้ จะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าว และอยู่
ภายใต้ประกาศหรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณี
เช่นว่านี ้ บริษัทไม่อาจควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว
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7.

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คกุ กี ้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คลของท่านในส่วนที่เกี่ ย วข้องกับการใช้คุกกี บ้ นเว็บ ไซต์ทางการของบริษั ท จะถูก
กล่าวถึงในนโยบายเกี่ยวกับการใช้คกุ กีข้ องบริษัท ซึง่ จะประกาศให้ทา่ นได้ทราบบนเว็บไซต์ทางการของบริษัท โดย
ท่านสามารถอ่านและทาความเข้าใจ รวมถึงควบคุมการใช้คุกกี ข้ องเว็บ ไซต์นนั้ ๆ ได้ผ่านเครื่องมือบนเว็บไซต์
ทางการของบริษัทนัน้ ๆ หรือวิธีการต่างๆ ตามที่ได้อธิบายในนโยบายเกี่ยวกับการใช้คกุ กีข้ องบริษัท

8.

การรักษาความปลอดภัย
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกาหนดให้มี
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมู ลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านโดยไม่มีสทิ ธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9.

การทบทวนแนวปฏิบตั ิ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั ท มี น โยบายปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ประกาศของสานัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ว นบุค คล และ
กฎหมายอื่ น ที่เกี่ ย วข้อ ง โดยบริษั ท จะทบทวนประกาศนี ้ หรือ เอกสารอื่น ใดที่ เกี่ ย วข้อง เป็ น ประจาทุก ปี หรือ
ระยะเวลาอื่นใดที่บ ริษัท เห็น สมควร เพื่อให้ป ระกาศหรือเอกสารอื่นใด รวมไปถึงแนวปฏิบัติ เป็ นไปตามพรบ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่บงั คับใช้ ณ ช่วงเวลานัน้

10.

การมีสว่ นร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10.1

ท่านสามารถขอเข้าถึ ง ขอรับ สาเนาข้อมูลส่วนบุค คลของท่าน ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่ บริษั ท
กาหนด หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ นไม่ได้ให้ความยินยอม ทัง้ นี ้ บริษัทอาจ
ปฏิเสธคาขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามคาสั่งของศาล (สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล)

10.2

ท่านมีสิทธิ ตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลไปใช้ของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกาหนด หรือในกรณีที่ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านถูกทาให้ไม่ปรากฎชื่อหรือสิง่ บอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ท่านได้อีก (สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล)

10.3

หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนของท่านไม่ถกู ต้องตามความเป็ นจริง ท่านสามารถ
แจ้งให้บ ริษั ทแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อ มูลส่วนบุค คลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนนั้นได้ ในการนี ้
บริษัทจะจัดทาบันทึกคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือกระทาการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไว้เป็ นหลักฐานด้วย ในกรณีที่ทา่ นเสียชีวิต เมื่อมีคาสั่งจากศาล บริษัทจะอนุญาตให้ผสู้ บื สิทธิ
และ/หรือทายาทโดยธรรมของท่านมาแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ (สิทธิในการ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง) (สิทธิในการลบข้อมูล)

10.4

ท่านมีสิทธิในการแจ้งให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการชั่วคราวก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จะพิจารณาไม่ดาเนินการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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จาเป็ นต่อการปฎิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็ นหน้าที่ตามกฎหมาย หน้าที่ตามสัญ ญา หรือหน้าที่ตามข้อ
ผูกพันใดๆ ที่บริษัทมีอยูใ่ นขณะที่ทา่ นขอใช้สทิ ธิในข้อนี ้ (สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูล)

11.

10.5

หากท่านไม่เห็นด้วยกับฐานการประมวลผลที่บริษัทพิจารณาใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็ นฐานภารกิจของรัฐ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือฐานใดๆ ท่านมีสิทธิใน
การคัดค้านการประมวลผลของบริษัทได้ (สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล)

10.6

ท่านมีสทิ ธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยูใ่ นขณะที่ทา่ นใช้สทิ ธิให้กบั บุคคลใด
ก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลที่สามที่เป็ นผูร้ บั โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคาขอการใช้สิทธิ ของท่าน แต่บริษัทจะใช้
ความพยายามโดยสมควรเพื่ อ ให้ท่ า นมั่น ใจว่า ผู้รบั โอนข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นตามข้อ นี จ้ ะมี
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่นอ้ ยไปกว่าของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิเสธการทาตามคาขอ
ของท่านในข้อนีเ้ พียงกรณีที่การใช้สิทธิของท่านไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (สิทธิในการ
โอนย้ายข้อมูล)

10.7

หากบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ฐานความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่ทงั้ นี ้ หากบริษัทพิจารณาดาเนินการถอนความยินยอมตามที่ท่านร้องขอ การ
ถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใดๆ ที่บ ริษัทได้
ดาเนินการไปก่อนที่ทา่ นจะแจ้งถอนความยินยอม (สิทธิในการถอนความยินยอม)

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับจากวันที่บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วน
บุคคลจากท่าน โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี ้ ท่านมีสิทธิที่จะร้อง
ขอให้บริษัททาลาย และขอหลักฐานการทาลายข้อมูลสิทธิสว่ นบุคคลของท่านได้ก่อนสิน้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด

12.

ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ ทาหน้าที่ควบคุมข้อมูล
บริษัทจะมีระเบียบ คาสั่ง ให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบ หรือคาสั่งที่กาหนดไว้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็ นไปตามมาตรฐานของประกาศ
ฉบับนี ้

13.

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านประสงค์ที่จะสอบถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกาศฉบับนี ้ หรือใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางด้านล่างนีโ้ ดยมีรายละเอีย ดการติดต่อของบริษัทแยกบริษัทตามที่
ระบุไว้ในตารางแนบท้ายประกาศนี ้
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
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ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร 02-6805800 อีเมล dpo@mml.co.th
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ตารางแนบท้าย
รายชื่อบริษัท และช่องทางการติดต่อ
ชื่อบริษัท

ช่องทางการติดต่อ
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 11 ถนนเพลินจิต ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร์ จากัด
บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร์ จากัด
193 หมู่ ที่ 7 ต าบลพะวง อ าเภอเมื อ งสงขลา จั ง หวัด
สงขลา
บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอริง่ จากัด
บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอริง่ จากัด
173 หมูท่ ี่ 7 ตาบลนา้ น้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง้ จากัด
บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง้ จากัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 11 ถนนเพลินจิต ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต จากัด
บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต จากัด
978 ถ น น ศ รี น ค ริ น ท ร์ ส ว น ห ล วง เข ต ส วน ห ล ว ง
กรุงเทพมหานคร
บริษัท คอนเนคชั่นเลทด์เซอร์วิส จากัด
บริษัท คอนเนคชั่นเลทด์เซอร์วิส จากัด
63 หมูท่ ี่ 6 ตาบลชิงโค อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิง่ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิง่ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนซ์
บริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จากัด (มหาชน)
เซอร์วิสเซส จากัด (มหาชน)
9/9 หมู่ที่ 4 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง
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