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ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบักรรมการ ผูถื้อตราสารทนุ และตราสารหนี ้
ของกลุม่บรษัิท เอ็ม เอม็ ลอจิสตคิส ์จ ากดั 

 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด และบริษัทในกลุ่ม (ตามรายช่ือบริษัทที่ระบุไวใ้นตารางแนบทา้ย) (“บริษัท”) 
(“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในฐานะกรรมการ ผูถื้อตราสารทนุ และตรา
สารหนีข้องบริษัท บริษัทจึงขอแนะน าใหท้า่น โปรดอ่านและท าความเขา้ใจประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบั
กรรมการ ผูถื้อตราสารทุน และตราสารหนีข้องกลุ่มบริษัทนีเ้พื่อรบัทราบวตัถุประสงคท์ี่บริษัท ไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู ตลอดจนสทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่จะเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ และกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 โดยทา่นสามารถศกึษารายละเอียดไดด้งัตอ่ไปนี ้ 
1. นิยาม 

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

“ขอ้มลูออ่นไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทาง 
การเมือง ความเช่ือในลทัธิศาสนา หรือปรชัญา พฤติกรรมทาง
เพศ ประวัติอาชญากรรม  ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพ แรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ ขอ้มลูลายพิมพ์
นิว้มือ ภาพสแกนใบหนา้ หรอืขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของ
ขอ้มลู สว่นบคุคลในท านองเดียวกนั 

“บรษัิท” หมายถึง บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จ ากัด และบริษัทในกลุ่ม (ตาม
รายช่ือบรษัิทท่ีระบไุวใ้นตารางแนบทา้ย) 

“บรษัิทในกลุม่” หมายถึง บรษัิทตามรายช่ือที่ระบไุวใ้นตารางแนบทา้ยประกาศนี ้ 

“ประกาศ” หมายถึง ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบักรรมการ ผูถื้อตรา
สารทุน และตราสารหนี ้ของกลุ่มบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์
จ ากดั 

“ทา่น” หมายถึง กรรมการบริษัท ผูจ้องซือ้ตราสารทุน ผูจ้องซือ้ตราสารหนี ้ผูถื้อ
ตราสารทุน ผูถื้อตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นตรา
สารทุนหรือตราสารหนีป้ระเภทใดก็ตาม รวมไปถึงผู้ร ับมอบ
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อ านาจหรือผูร้บัมอบฉันทะจากท่านในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อ
ตราสารทนุหรอืตราสารหนี ้

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.1 การจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท าโดยมีวตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีการที่ชอบดว้ย
กฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งจ ากดั และ
เทา่ที่จ าเป็นภายใตว้ตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทเทา่นัน้  

2.2 บรษัิทจะขอความยินยอมจากทา่นก่อนท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล เวน้แต ่

 2.2.1 เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

2.2.2 เป็นขอ้มลูสว่นบุคคลที่บริษัทไดท้ าการเก็บรวบรวมจากท่านหรือจากแหลง่อื่นที่บริษัทมีสิทธิ
ตามกฎหมายก่อนท่ีพรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมีผลบงัคบัใช ้

2.2.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการ
ตามค าขอของทา่นก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

2.2.4 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบริษัท 
หรอืเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้  านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บรษัิท 

2.2.5 เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่ น หรือนิติ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เวน้แต่ประโยชนด์งักล่าวมีความส าคัญนอ้ยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานใน
ขอ้มลูสว่นตวัของทา่น 

2.2.6 เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์ี่เก่ียวกับการจัดท าเอกสารประวตัิศาสตรห์รือจดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ หรอืที่เก่ียวกบัการศกึษาวจิยั หรือสถิติ ซึง่ไดจ้ดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม
เพื่อคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพของทา่น  

ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายก าหนด บรษัิทจะไมจ่ดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเป็นขอ้มลูออ่นไหว (ตามที่
ไดน้ิยามไวข้า้งตน้) โดยไมไ่ดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น เวน้แต่ 

2.2.6.1 เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่าน ซึ่งท่านไม่
สามารถใหค้วามยินยอมไดไ้มว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม 

2.2.6.2 เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายที่มีการคุม้ครองที่เหมาะสมของ
มลูนิธิสมาคม หรือองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไร ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกับการเมือง 
ศาสนา ปรชัญา หรอืสหภาพแรงงานใหแ้ก่สมาชิก ผูซ้ึง่เคยเป็นสมาชิก หรือผูซ้ึ่ง
มีการติดตอ่อยา่งสม ่าเสมอกบัมลูนิธิ สมาคม หรอืองคก์รที่ไมแ่สวงหาก าไร ตาม
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วตัถุประสงคด์ังกล่าว โดยไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ออกไปภายนอก
มลูนิธิสมาคม หรอืองคก์รที่ไมแ่สวงหาก าไรนัน้ 

2.2.6.3 เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของทา่น 

2.2.6.4 เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม หรือ
การใช้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกรอ้งตาม
กฎหมาย 

2.2.6.5 เพื่อประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรอืการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาล 

2.2.6.6  เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบั 

(ก) เวชศาสตรป์้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตรก์ารประเมินความสามารถใน
การท างานของลกูจา้ง การวินิจฉยัโรคทางการแพทย ์การใหบ้ริการดา้น
สขุภาพ หรอืดา้นสงัคม การรกัษาทางการแพทย ์การจดัการดา้นสขุภาพ 
หรือระบบ และการใหบ้ริการดา้นสงัคมสงเคราะห ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ใช่
การปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้อยูใ่นความรบัผิดชอบ
ของผูป้ระกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือผูม้ีหนา้ที่รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล
นัน้ไวเ้ป็นความลบัตามกฎหมาย ตอ้งเป็นการปฏิบตัิตามสญัญาระหวา่ง
ทา่นกบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์

(ข) ประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารณสขุ เช่น การป้องกันดา้นสขุภาพ
จากโรคติดต่ออนัตราย หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อ หรือแพรเ่ขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรอืการควบคมุมาตรฐาน หรือคณุภาพของยาเวชภณัฑ ์
หรอืเครือ่งมือแพทย ์ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม และเจาะจง เพื่อ
คุม้ครองสิทธิ และเสรีภาพของท่าน โดยเฉพาะการรกัษาความลบัของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลตามหนา้ที่ หรอืตามจรยิธรรมแหง่วิชาชีพ 

(ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสงัคม หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สวัสดิการเก่ียวกับการรกัษาพยาบาลของผูม้ีสิทธิตามกฎหมายการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิ หรือ
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของท่าน โดยได้จัดให้มี
มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสทิธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องทา่น 
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(ง) การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ หรือประโยชน์
สาธารณะอื่น ทัง้นี ้ตอ้งกระท าเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคด์งักล่าวเพียง
เท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ และไดจ้ัดใหม้ีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครอง
สิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชน์ของท่านตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส  าคัญโดยจัดให้มีมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อ
คุม้ครองสทิธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องทา่น 

2.3 ทัง้นี ้บริษัทอาจไมส่ามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2.1 ได ้ในกรณีที่บรษัิทไม่สามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านไดห้ากบริษัทไดร้อ้งขอขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑ ์หรือจ าเป็นในการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญา หรือเพื่อ
ใชใ้นการด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา  

2.4 บรษัิทไมม่ีนโยบายจดัเก็บขอ้มลูออ่นไหวจากทา่น ยกเวน้ 

 2.4.1 เป็นกรณีที่บรษัิทไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น หรอื 

 2.4.2 กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

3. การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทไดร้บัมา เช่น ช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรประชาชน ขอ้มลูทางการ
เงิน เป็นตน้ ซึง่สามารถบง่บอกตวับคุคลของทา่นได ้ซึง่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความสมบรูณ ์และเป็นปัจจบุนั จะ
ถกูน าไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยั ตลอดจนการปอ้งกนัมิใหม้ีการน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชโ้ดยมิไดร้บัความยินยอมจาก
ทา่นก่อน 

4. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคล 

4.1 บรษัิทเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพื่อการด าเนินงานของบริษัทที่เก่ียวกบั
ทา่น ซึง่ไดแ้ก่ 

4.1.1. เพื่อการบรหิารจดัการโครงสรา้งภายในกลุม่บรษัิท เช่น การจดัตัง้บรษัิท การเพิ่มทนุจดทะเบียน 
การลดทุนจดทะเบียน การปรบัโครงสรา้งกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนของ
บรษัิท เป็นตน้  

4.1.2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง การ
ประชมุผูถื้อหุน้ การประชมุผูถื้อหุน้กู ้
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4.1.3. การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการบรษัิท  

4.1.4. การจดัการเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ที่ของผูถื้อตราสารทนุและตราสารหนีข้องบริษัท การจ่ายเงิน
ปันผล การจ่ายดอกเบีย้หุน้กู ้ 

4.1.5. การจัดท าบัญชีและรายงาน การตรวจสอบ การจัดเตรียมเอกสารตามกฎหมาย การจัดส่ง
เอกสารหรือหนงัสือต่างๆ รวมถึงหนา้ที่ตามกฎหมายต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
หุน้สว่น บรษัิทจ ากดั บรษัิทมหาชนจ ากดั บรษัิทจดทะเบียน หรอืบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย ์ 

4.2 หากภายหลงัมีการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ทา่น บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และขอความยินยอมจากทา่นในภายหลงั 

5. ขอ้จ ากดัในการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.1 บริษัทจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไดต้ามความยินยอมของทา่น โดยจะตอ้งเป็นการใช้
และเปิดเผยตามวตัถุประสงคข์องการเก็บ รวบรวม ขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทไดแ้จง้ก่อนหรือใน
ขณะที่เก็บหรอืรวบรวมเทา่นัน้ 

5.2 บรษัิทจะดแูลใหผู้ป้ฏิบตัิงานของบรษัิทมใิหเ้ก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืท าใหป้รากฏในลกัษณะอื่นใด
ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค ์หรอืตอ่บคุคลภายนอก เวน้แต่ไดร้บัยกเวน้
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2 

5.3 ในบางกรณีบริษัทอาจก าหนดใหบุ้คคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นผูร้บัจา้งของบริษัท เก็บรกัษาขอ้มลูส่วน
บคุคลและความปลอดภยัของขอ้มลูของทา่น โดยหา้มบคุคลดงักลา่วน าขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปใช้
นอกเหนือจากที่บรษัิทก าหนดใหบ้คุคลดงักลา่วด าเนินการ 

5.4 บริษัทอาจไดร้บัขอ้มูลสว่นบคุคลของบุคคลภายนอกจากท่าน เพื่อวตัถปุระสงคต์ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 4. 
ทา่นมีหนา้ที่แจง้และขอความยินยอมจากบคุคลดงักลา่ว เพื่อใหบ้รษัิทสามารถใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของ
บุคคลภายนอกนัน้ ตามวัตถุประสงคท์ี่บริษัทระบุไวไ้ด ้หากบริษัททราบในภายหลงัว่าท่านเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยไม่ไดร้บัความยินยอม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกนัน้ๆ 

6. การรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงก าหนดใหม้ี
มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการรกัษาความลบั
ของขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อปอ้งกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของ
ทา่นโดยไมม่ีสทิธิ หรอืโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  

7. การทบทวนแนวปฏิบตัิ และนโยบายที่เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 
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บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะทบทวนประกาศนี ้หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง เป็นประจ าทุกปี หรือ
ระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อใหป้ระกาศหรือเอกสารอื่นใด รวมไปถึงแนวปฏิบัติ เป็นไปตามพรบ.
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ที่บงัคบัใช ้ณ ช่วงเวลานัน้ 

8. การมีสว่นรว่มของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

8.1 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัท
ก าหนด หรอืขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยินยอม ทัง้นี ้บรษัิทอาจ
ปฏิเสธค าขอของทา่นไดต้ามที่กฎหมายก าหนด หรอืตามค าสั่งของศาล (สทิธิในการเขา้ถงึขอ้มูล) 

8.2 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล วตัถุประสงคข์องการน าขอ้มูลไปใชข้อง
บริษัท อยา่งไรก็ตาม บรษัิทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านไดใ้นกรณีที่กฎหมายก าหนด หรอืในกรณีที่ขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นถกูท าใหไ้มป่รากฎช่ือหรอืสิง่บอกลกัษณะอนัสามารถระบตุวัทา่นไดอ้ีก (สทิธิในการ
เขา้ถงึขอ้มูล) 

8.3 หากท่านเห็นว่า ขอ้มลูส่วนบุคคลใดที่เก่ียวกับตนของท่านไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจริง ท่านสามารถ
แจ้งใหบ้ริษัทแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนนั้นได้ ในการนี ้
บริษัทจะจดัท าบนัทึกคดัคา้นการจดัเก็บ ความถกูตอ้ง หรือกระท าการใดๆ เก่ียวกบัขอ้มูลสว่นบคุคล
ของท่านไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย ในกรณีที่ทา่นเสยีชีวิต เมื่อมีค  าสั่งจากศาล บริษัทจะอนญุาตใหผู้ส้บืสทิธิ 
และ/หรือทายาทโดยธรรมของท่านมาแจง้ความประสงคข์อขอ้มูลสว่นบคุคลของท่านได ้ (สทิธิในการ
แกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง) (สทิธิในการลบขอ้มูล) 

8.4 ท่านมีสิทธิในการแจง้ใหบ้ริษัทระงบัการใชข้อ้มูลสว่นบคุคลของท่านเป็นการชั่วคราวก็ได ้ทัง้นี ้บริษัท
จะพิจารณาไม่ด าเนินการระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านก็ได ้หากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
จ าเป็นต่อการปฎิบัติหนา้ที่ ไม่ว่าจะเป็นหนา้ที่ตามกฎหมาย หนา้ที่ตามสญัญา หรือหนา้ที่ตามขอ้
ผกูพนัใดๆ ท่ีบรษัิทมีอยูใ่นขณะท่ีทา่นขอใชส้ทิธิในขอ้นี ้(สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มูล) 

8.5 หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกบัฐานการประมวลผลที่บรษัิทพิจารณาใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นฐานภารกิจของรฐั ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานใดๆ ท่านมีสิทธิใน
การคดัคา้นการประมวลผลของบรษัิทได ้(สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผล) 

8.6 ทา่นมีสทิธิในการขอโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทมอียูใ่นขณะท่ีทา่นใชส้ทิธิใหก้บับคุคลใด
ก็ได ้ทัง้นี ้บรษัิทไมม่ีหนา้ที่ตามกฎหมายในการพิจารณาถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บุคคลที่สามที่เป็นผูร้บัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามค าขอการใชส้ิทธิของท่าน แต่บริษัทจะใช้
ความพยายามโดยสมควรเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าผู้รบัโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อนีจ้ะมี
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไมน่อ้ยไปกวา่ของบรษัิท โดยบรษัิทจะปฏิเสธการท าตามค าขอ
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ของท่านในขอ้นีเ้พียงกรณีที่การใชส้ิทธิของท่านไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น (สทิธิในการ
โอนยา้ยขอ้มูล) 

8.7 หากบริษัทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านโดยใชฐ้านความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได ้แต่ทัง้นี ้หากบริษัทพิจารณาด าเนินการถอนความยินยอมตามที่ท่านรอ้งขอ การ
ถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใดๆ ท่ีบริษัทได้
ด าเนินการไปก่อนท่ีทา่นจะแจง้ถอนความยินยอม (สทิธิในการถอนความยนิยอม) 

9. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทจะจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี นับจากวนัที่บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วน
บคุคลจากท่าน โดยเมื่อพน้ระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทจะท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ทัง้นี ้ท่านมีสิทธิที่จะรอ้ง
ขอใหบ้ริษัทท าลาย และขอหลกัฐานการท าลายขอ้มลูสิทธิสว่นบคุคลของท่านไดก้่อนสิน้ระยะเวลาดงักลา่วไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามวิธีการและเง่ือนไขที่บรษัิทก าหนด 

10. ความรบัผิดชอบของบคุคลซึง่ท าหนา้ที่ควบคมุขอ้มลู 

บรษัิทจะมีระเบียบ ค าสั่ง ใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลปฏิบตัิหนา้ที่ตามระเบียบ หรอืค าสั่งที่ก าหนดไว ้เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานตามแนวนโยบายเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศ
ฉบบันี ้

11. ช่องทางการติดตอ่ 

หากท่านประสงคท์ี่จะสอบถามใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกาศฉบบันี ้หรือใชส้ิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ท่าน ท่านสามารถติดต่อบรษัิทไดต้ามช่องทางดา้นลา่งนีโ้ดยมีรายละเอียดการติดต่อของบรษัิทแยกบรษัิทตามที่
ระบไุวใ้นตารางแนบทา้ยประกาศนี ้

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer) 
ที่อยู ่518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทร 02-6805800 อีเมล dpo@mml.co.th 

http://www.mml.co.th/
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ตารางแนบทา้ย 
รายช่ือบรษัิท และช่องทางการตดิตอ่ 

ช่ือบรษัิท ช่องทางการติดตอ่ 

บรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั 
บรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั 
518/5 อาคารมณียาเซน็เตอร ์ชัน้ 11 ถนนเพลนิจิต ลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

บรษัิท เอ็ม เอ็ม แครเิออร ์จ ากดั 
บรษัิท เอ็ม เอ็ม แครเิออร ์จ ากดั 
193 หมู่ที่  7 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 

บรษัิท เอ็มเอ็ม แคทเทอริง่ จ ากดั 
บรษัิท เอ็มเอ็ม แคทเทอริง่ จ ากดั 
173 หมูท่ี่ 7 ต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

บรษัิท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ ากดั 
บรษัิท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ ากดั 
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร ์ชัน้11 ถนนเพลินจิต ลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

บรษัิท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอรต์ จ ากดั 
บรษัิท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอรต์ จ ากดั 
978 ถนนศ รีน ค ริน ท ร์ ส วนห ลวง  เขต สวนหลว ง
กรุงเทพมหานคร 

บรษัิท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส จ ากดั 
บรษัิท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส จ ากดั 
63 หมูท่ี่ 6 ต าบลชิงโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 

บรษัิท เอเชีย แปซิฟิก ดรลิลิง่ เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั 
บรษัิท เอเชีย แปซิฟิก ดรลิลิง่ เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั 
518/5 อาคารมณียาเซน็เตอร ์ชัน้ 16 ถนนเพลนิจิต ลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

บริษัท อินดสัเทรียล คอนสตรคัชั่น แอนด ์เมนเทนแนนซ ์
เซอรว์ิสเซส จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท อินดสัเทรียล คอนสตรคัชั่น แอนด ์เมนเทนแนนซ ์
เซอรว์ิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
9/9 หมู่ที่ 4 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั
ระยอง 

 

 

http://www.mml.co.th/

