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นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
ของกลุม่บรษัิท เอ็ม เอม็ ลอจิสตคิส ์จ ากดั 

 กลุม่บรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั (“บริษัท”) และบรษัิทย่อย ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลของลกูคา้ คูค่า้ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิททกุทา่น บรษัิทจึงก าหนดนโยบายการคุม้ครองสว่นบคุคลของ
กลุ่มบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด นีข้ึน้มาเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางของบุคลากรของบริษัทในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และการด าเนินการอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ 
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. นิยาม 

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับคุคลนัน้
ไดไ้ม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกลุ ขอ้มลูการติดต่อ 
ขอ้มลูทางการเงิน เป็นตน้ 

“ขอ้มลูออ่นไหว” หมายถึง ขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผา่พนัธุ ์ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเช่ือในลทัธิศาสนา หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสขุภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพ 
แรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ ขอ้มูลลายพิมพน์ิว้มือ 
ภาพสแกนใบหนา้ หรือขอ้มูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูล 
สว่นบคุคลในท านองเดียวกนั 

“คูค่า้” หมายถึง ลกูคา้ คูค่า้ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิททกุทา่น 

“บรษัิท” หมายถึง กลุ่มบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด (“บริษัท”) และบริษัท
ยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม 

“นโยบาย” หมายถึง นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เอ็ม เอ็ม 
ลอจิสติคส ์จ ากดั 

“พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถึง พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่
แกไ้ขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2. นโยบาย 

 
บรษัิทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคูค่า้ในดา้นตา่งๆ ดงันี  ้
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2.1. ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้เฉพาะตามมีวตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีการที่ชอบดว้ย
กฎหมายและเป็นธรรม โดยบรษัิทจะเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคูค่า้อยา่งจ ากดั และเทา่ที่จ าเป็น
ภายใตว้ตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัทเท่านัน้ บริษัทจะขอความยินยอม
จากคู่คา้ ตามวิธีการที่พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไว้ ก่อนท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ
ขอ้มลูออ่นไหว เวน้แตเ่ป็นการด าเนินการท่ีไดร้บัยกเวน้ตามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

บรษัิทไมม่ีนโยบายจดัเก็บขอ้มลูออ่นไหวจากคูค่า้ ยกเวน้กรณีที่บริษัทไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากคูค่ ้า หรือ
กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

2.2. ดา้นการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคล หรือขอ้มลูอ่อนไหวตามวตัถปุระสงคก์ารด าเนินงานของบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะ
ด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกนัมิใหม้ีการน าขอ้มลูสว่นบคุคล
ไปใชโ้ดยมิไดร้บัความยินยอมจากคูค่า้ก่อน 

2.3. ดา้นการแจง้วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทจะแจง้วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคลของคู่คา้ ซึ่งวตัถปุระสงคด์งักลา่ว
จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทที่เก่ียวกบัคู่คา้ และจะด าเนินการแจง้ และขอความยินยอมจากคู่คา้
เสมอหากภายหลงัมีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว  

2.4. ดา้นการจ ากดัในการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามความยินยอม ตามวตัถุประสงคข์องการเก็บ รวบรวม ขอ้มูลส่วน
บุคคลตามที่บริษัทไดแ้จง้คู่คา้ก่อนหรือในขณะที่เก็บหรือรวบรวมเท่านัน้ และบริษัทจะดูแลใหผู้ป้ฏิบัติงานของ
บริษัทไม่ให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค ์หรอืต่อบคุคลภายนอก เวน้แต่ไดร้บัยกเวน้ตามที่ก าหนดไวใ้นพรบ.คุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคล 

ในกรณีที่บริษัทก าหนดใหบุ้คคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นผูร้บัจา้งของบริษัท เก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลและความ
ปลอดภยัของขอ้มลูของคูค่า้ บรษัิทจะหา้มบคุคลดงักลา่วน าขอ้มลูสว่นบคุคลของคูค่า้ไปใชน้อกเหนือจากที่บรษัิท
ก าหนดใหบ้คุคลดงักลา่วด าเนินการ 

หากบริษัทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกจากคู่คา้ บรษัิทจะแจง้ใหท้่านแจง้และขอความยินยอมจาก
บคุคลดงักลา่ว เพื่อใหบ้รษัิทสามารถใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกนัน้ ตามวตัถปุระสงคท์ี่บรษัิทระบไุวไ้ด ้
หากบรษัิททราบในภายหลงัวา่คูค่า้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกดงักลา่วโดยไมไ่ดร้บัความยินยอม 
บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะไมด่  าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกนัน้ๆ 
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2.5. ดา้นการรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทจะก าหนดมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบคุคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการ
รกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นโดยไมม่ีสทิธิ หรอืโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  

2.6. ดา้นการมีสว่นรว่มของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทมีนโยบายใหเ้จา้ของขอ้มูลสว่นบคุคลสามารถขอเขา้ถึง ขอรบัส าเนา ขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่น
บคุคลที่เจา้ของขอ้มลูไมไ่ดใ้หค้วามยินยอม ตรวจดคูวามมีอยู ่ลกัษณะของขอ้มลูสว่นบคุคล วตัถปุระสงคข์องการ
น าขอ้มูลมาใชข้องบริษัท รวมทัง้ใหส้ามารถขอใหแ้กไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะทัง้หมด 
หรอืแตบ่างสว่นได ้ 

2.7. ดา้นระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทมีนโยบายจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ไวเ้ป็นระยะเวลาตามที่เห็นว่าจ าเป็นต่อการปฏิบตัิตามสญัญา 
หรือตามระยะเวลาที่บริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทจะแจง้ใหคู้่คา้ทราบก่อน หรอืในขณะที่บริษัทไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว และเมื่อพน้ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ทัง้นี ้
ท่านมีสิทธิที่จะรอ้งขอใหท้ าลายขอ้มูลสิทธิส่วนบุคคลของท่านไดก้่อนสิน้ระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น ตามวิธีการและเง่ือนไขที่บรษัิทก าหนด 

2.8. ดา้นความรบัผิดชอบของบคุคลซึง่ท าหนา้ที่ควบคมุขอ้มลู 

บริษัทจะก าหนดระเบียบ ค าสั่ง ใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิบัติหนา้ที่ตามระเบียบ หรือค าสั่งที่ก าหนดไว ้
เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแนวนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทเป็นไปตามมาตรฐานตาม
นโยบายฉบบันี ้

2.9. ดา้นการทบทวนแนวปฏิบตัิ และนโยบายที่เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทมีนโยบายทบทวนนโยบายนี ้หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิตามนโยบาย หรือพรบ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นประจ าทกุปี หรอืระยะเวลาอื่นใดที่บรษัิทเห็นสมควร เพื่อใหน้โยบาย แนวปฏิบตัิ และเอกสาร
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ที่บงัคบัใช ้ณ ช่วงเวลานัน้ 
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