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นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Policy) ส าหรับกระบวนการที่เกีย่วข้องกับลกูค้าของ
บริษัท เอน็เอน็อาร ์โกลบอล โลจิสตคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

1. บททั่วไป 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง 

และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองข้อมูลสว่น

บุคคล”) บริษัท เอ็นเอ็นอาร ์ โกลบอล โลจิสติคส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทฯ”) จงึจดัท านโยบายเก่ียวกบัการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) ของบริษัท เอน็เอ็นอาร ์ โกลบอล โลจสิตคิส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(“นโยบายฯ”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่ออธิบายใหท้า่นทราบถึงวิธีการท่ีบรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่ขอ้มลูที่สามารถระบตุวัตนของทา่น หรอื

อาจจะระบตุวัตนของทา่นได ้ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (“ข้อมูลส่วน

บุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคลไมว่า่ดว้ยวิธีการอตัโนมตัิหรอืไม่

ก็ตาม อาทิ การบนัทกึ การจดัระบบ การจดัเก็บ การปรบัเปลีย่นหรอืการดดัแปลง การเรยีกคืน การสง่ โอน การเผยแพรห่รอื

การท าใหส้ามารถเขา้ถึงหรอืพรอ้มใชง้านโดยวิธีใด ๆ การจดัเรยีง การน ามารวมกนั การจ ากดัหรอืการหา้มเขา้ถงึ การลบ

หรอืการท าลาย (“ประมวลผล” และเพื่อแจง้ใหท้า่นทราบถึงวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรกัษา

ขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนสทิธิของทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้า่นอา่นและท าความ

เขา้ใจถงึขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ภายใตน้โยบายฯ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

ภายใตน้โยบายฯ ฉบบันี ้ กลุม่หรอืประเภทของบคุคลที่บรษัิทฯ ท าการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคลประกอบดว้ย 

2.1 ลกูคา้ ซึง่หมายถึง บคุคลทีใ่ชบ้รกิารจากบรษัิทฯ หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั อาทิ ผูท้ี่ติดตอ่

เพื่อขอรบัขอ้มลูหรอืขอรบับรกิารจากบรษัิทฯ เป็นตน้ 

2.2 ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ ซึง่หมายถึง บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งหรอืเป็นตวัแทนของลกูคา้ เช่น ผูบ้รหิาร กรรมการ 

พนกังาน ตวัแทน หรอืบคุลากรใด ๆ ของลกูคา้ซึง่เป็นนิติบคุคล และใหห้มายความรวมถึงผูท้ี่ขอ้มลูสว่นบคุคลปรากฏใน

เอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ผูจ้ดัการ ผูส้ ั่งซือ้ ผูร้บัสนิคา้และ/หรอืบรกิาร และผูส้ ั่งจ่ายเช็ค 

เป็นตน้ 

 

3. วิธีทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษัิทฯ เก็บรวบรวมและรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้
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ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นใหไ้วก้บับรษัิทฯ โดยตรงทา่นอาจใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแก่บรษัิทฯ โดยตรง เชน่ 

 เมื่อทา่นติดตอ่สือ่สาร สอบถามขอ้มลู ใหค้วามเห็นหรอืค าติชมแก่บรษัิทฯ ไมว่า่จะเป็นการสือ่สารเป็นในรูปแบบ

ลายลกัษณอ์กัษรหรอืวาจา ผา่นทางเว็บไซต ์ แอปพลเิคชนั โทรศพัท ์ อีเมล โทรสาร ไปรษณีย ์ การพบปะกนั

โดยตรง หรอืโดยวิธีการอื่นใด 

 เมื่อทา่นแสดงเจตนาเพื่อใชบ้รกิารจากบรษัิทฯ เขา้ท าสญัญากบับรษัิทฯ หรอืสง่มอบเอกสารตา่ง ๆ ซึง่มีขอ้มลู

สว่นบคุคลปรากฏอยูม่าใหแ้ก่บรษัิทฯ 

ในบางกรณีบรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ แหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจ

ของทา่น หรอืแหลง่ขอ้มลูทางการคา้ ไมว่า่ทา่นจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยตนเองหรอืไดใ้หค้วามยินยอมแก่ผูใ้ด

ในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดงักลา่ว 

3.2 ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นจะไดร้บัการแจง้ถงึรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบใุน

นโยบายฯ ฉบบันี ้ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอื 

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดใหก้ารประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคลใดตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิทฯ จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น 

3.3 ในกรณีที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวก้อ่นวนัท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลมีผลใชบ้งัคบับรษัิทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่ไปตามวตัถปุระสงคเ์ดมิที่บรษัิทฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ทา่นในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่ทา่น

มีสทิธิยกเลกิความยินยอมโดยตดิตอ่มายงับรษัิทฯ ตามรายละเอยีดการติดตอ่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 9 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาค าขอยกเลกิความยินยอมของทา่นและด าเนินการตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

 

4. ข้อมูลสว่นบุคคลที่ถกูเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีถกูเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใตน้โยบายฯ ฉบบันี ้ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล

ที่ทา่นใหไ้วก้บับรษัิทฯ โดยตรง หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ ไดร้บัมาจากบคุคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ นามสกลุ ช่ือเลน่ วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุเพศ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน รูปถา่ย 

ลายมือช่ือ เป็นตน้ 

4.2 ขอ้มลูการติดตอ่ เช่น ที่อยูต่ามบตัรประจ าตวัประชาชน ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น สถานท่ีจดัสง่สนิคา้ สถานท่ี

จดัสง่ใบแจง้หนี ้หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล และขอ้มลูผูท้ี่สามารถติดตอ่ได ้เป็นตน้ 
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4.3 ขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจของลกูคา้ เช่น รายละเอยีดเก่ียวกบัโรงงานของลกูคา้ (เช่น ช่ือ เลขทะเบยีน สถานท่ีตัง้ 

และขอ้มลูการตดิตอ่ เป็นตน้) เลขทะเบียนรถยนต ์และประเภทของรถยนต ์เป็นตน้ 

4.4 ขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกรรมการซือ้ขาย เช่น รหสัลกูคา้ รายละเอียดการสั่งซือ้/บรกิาร  (อาทิ รูปแบการบรกิาร 

จ านวน และคณุภาพ) และรายละเอียดการรอ้งเรยีนเก่ียวกบัการบรกิาร (อาทิ วนัท่ีใชบ้รกิาร ประเภทการบรกิาร สาขาที่

เก่ียวขอ้ง และปัญหาที่พบ) เป็นตน้ 

4.5 ขอ้มลูเก่ียวกบัการช าระเงิน เช่น จ านวนเงิน วงเงินสนิเช่ือ เง่ือนไขการช าระเงิน เลขที่บญัชี ขอ้มลูสว่นบคุคลที่

ปรากฏในใบแจง้หนี ้ใบก ากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงิน และใบส าคญัรบัเงิน เป็นตน้ 

4.6 ขอ้มลูที่ใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานในการลงทะเบียนเป็นลกูคา้กบับรษัิทฯ หรอืในการท าธุรกรรมตา่ง ๆ เชน่ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ปรากฏในส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาใบเปลีย่นช่ือนามสกลุ 

ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน แบบฟอรม์ลงทะเบียน ส าเนาเอกสารสทิธิที่ดิน ใบขอเปิดหนา้บญัชีลกูคา้ เอกสาร

รบัรองบคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั หนงัสอืมอบอ านาจ ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิท ส าเนาภพ.09/20 แผนท่ี เอกสารหลกัประกนั 

(เช่น โฉนดที่ดิน หนงัสอืค า้ประกนัโดยธนาคาร (Bank Guarantee) และหนงัสอืค า้ประกนัโดยบคุคล) สญัญาซือ้ขายหรอื

สญัญาอื่นใดทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม เป็นตน้ 

4.7 ขอ้มลูดา้นเทคนิค เช่น ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์ (Log) และหมายเลขประจ าเครือ่งคอมพิวเตอร ์ (IP 

Address) เป็นตน้ 

4.8 ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมหรอืแนวโนม้ในการซือ้สนิคา้และ/หรอืบรกิาร บนัทกึเสยีงการสนทนา และ

บนัทกึภาพนิ่งและภาพเคลือ่นไหวผา่นกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เป็นตน้ 

 

5. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพื่อวตัถปุระสงคต์า่ง ๆ ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

(รวมกนัเรยีกวา่ “วตัถปุระสงคท์ีก่  าหนด”) 

ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
บรหิารจดัการค าสั่งซือ้จาก
ลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใดที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใดทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาซือ้ขายและ
บรกิาร ซึง่ลกูคา้หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัเป็นคูส่ญัญา  
• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: ในกรณีที่ลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใน
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนัเป็นนิติบคุคล การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้หรอืของบคุคลอื่นในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็น
เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เช่น การ
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ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 
บรหิารจดัการค าสั่งซือ้จากลกูคา้ และการตรวจสอบยืนยนัตวัตนของลกูคา้ 
เป็นตน้ 

(ข) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
จดัเตรยีมสนิคา้และ/หรอื
บรกิาร และด าเนินการอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้ง 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใดทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัติามสญัญาซึง่ลกูคา้ หรอื
บคุคลอื่นใดทีม่ีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัเป็นคูส่ญัญา เช่น การจดัสง่สนิคา้ การ
วางบิล การยืนยนัยอดหนีค้า้งช าระ และการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงินใหแ้ก่ลกูคา้ 
หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 
• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: ในกรณีที่ลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใดที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนัเป็นนิติบคุคล การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้หรอืของบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เช่น 
การติดตอ่สือ่สารกบัลกูคา้ เป็นตน้ 

(ค) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ด าเนินการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงรายละเอียด
เก่ียวกบัลกูคา้ในระบบของ
บรษัิทฯ 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ลกูคา้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้หรอืบคุคลอื่นใดทีม่ีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการอ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ในการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัลกูคา้หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึ
กนั ในระบบของบรษัิทฯ ใหม้คีวามถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(ง) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการรบั
เรือ่งรอ้งเรยีนจากลกูคา้ ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ หรอื
บคุคลอื่นใดทีม่ีลกัษณะ
คลา้ยคลงึกนั 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมายในการอ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
ลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ในการรอ้งเรยีน หรอืยื่น
ขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เพื่อเป็นการ
พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ 

(จ) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ติดตอ่สือ่สาร กบัลกูคา้ 
หรอืบคุคลอื่นใดที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็น
การจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการติดตอ่สือ่สารกบัทา่น 
เก่ียวกบัการใหบ้รกิารตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ เช่น การด าเนินการตามค าขอใช้
บรกิาร การตอบขอ้ซกัถาม หรอืขอ้เสนอแนะของทา่น เป็นตน้ 

(ฉ) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บรษัิทฯ และค าสั่งโดยชอบ

• ฐานกฎหมาย: เพื่อการปฏิบตัติามกฎหมายซึง่บงัคบัใชก้บับรษัิทฯ อาทิ 
กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และ
ค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมายของหนว่ยงานของรฐัและเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้ 
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ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 
ดว้ยกฎหมายของ
หนว่ยงานของรฐัและ
เจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ช) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ตรวจสอบดแูลความสงบ
เรยีบรอ้ยและรกัษาความ
ปลอดภยัของบคุคล และ 
ทรพัยส์นิของบรษัิทฯ 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็น
การจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการตรวจสอบดแูลความ
สงบเรยีบรอ้ยและรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิของบรษัิทฯ หรอืการใชภ้าพ
บนัทกึจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อปอ้งกนัการสญูหาย หรอืเสยีหายใน
ทรพัยส์นิของบรษัิทฯ หรอืใชเ้พื่อติดตามเอาคืนทรพัยส์นิ หรอืเรยีกใหช้ดใช้
คา่เสยีหาย ในกรณีที่มีการท าใหท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย 
เป็นตน้ 
• ฐานการปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล: 
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ
ดแูล ปอ้งกนั หรอืระงบัเหตกุารณใ์ด ๆ ที่อาจเป็นอนัตรายตอ่ชีวติ รา่งกาย หรอื
สขุภาพของบคุคล 

(ซ) 

เพื่อการด าเนินการใด ๆ ที่
จ  าเป็นและเป็นประโยชน์
ตอ่ทา่น หรอืเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัวตัถปุระสงคท์ี่
ก าหนดใด ๆ ขา้งตน้ 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็น
การจ าเป็นเพื่อประโยชนช์อบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ ในการด าเนินการใด ๆ 
ที่จ าเป็นของบรษัิทฯ และ/หรอืเป็นประโยชนต์่อทา่น หรอืเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดขา้งตน้ ทัง้นี ้หากเป็นกรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใดตอ้ง
ไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิทฯ จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น 

(ฌ) 
เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ ท่ี
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบ 

• บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบถึงวตัถปุระสงคอ์ื่นใดอนัเป็นเหตใุหบ้รษัิทฯ ตอ้ง
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นนอกเหนือไปจากวตัถปุระสงคต์ามที่ระบุ
ไวข้า้งตน้ หรอืเมื่อบรษัิทฯ มีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคเ์ดิมที่ก าหนดไว ้
ทัง้นี ้หากเป็นกรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดให้
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใดตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิทฯ 
จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น 

 

5.2 เนื่องจากขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทฯ จะด าเนินการประมวลผลเพื่อวตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดตามขอ้ 5.1 

ขา้งตน้ในสว่นท่ีมคีวามเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืสญัญาหรอืมีความจ าเป็นเพื่อเขา้ท าสญัญากบัทา่น เป็น

ขอ้มลูที่จ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว หากทา่นไมป่ระสงคท์ี่จะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วแก่บรษัิทฯ อาจมี

ผลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจท าใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ภายใตส้ญัญาที่ไดเ้ขา้ท ากบัทา่น หรอืไมส่ามารถ
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เขา้ท าสญัญากบัทา่นได ้ (แลว้แตก่รณี) ในกรณีดงักลา่ว บรษัิทฯ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏิเสธการเขา้ท าสญัญากบัทา่น 

หรอืยกเลกิการซือ้ขายหรอืการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

5.3 ในกรณีที่บรษัิทฯ จะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในลกัษณะ และ/หรอืเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่

ไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวข้า้งตน้ บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีนโยบายหรอืประกาศเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลเพิ่มเติม และ/หรอืมีหนงัสอืไปยงัทา่นเพื่ออธิบายการประมวลผลขอ้มลูในลกัษณะดงักลา่ว โดยทา่นควรอา่น

นโยบายหรอืประกาศเพิม่เตมิที่เก่ียวขอ้งรว่มกบันโยบายฯ ฉบบันี ้และ/หรอืหนงัสอืดงักลา่ว (แลว้แตก่รณี) 

 

6. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

6.1 บรษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ภายใตว้ตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดและตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด ใหแ้ก่บคุคลและหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บรษัิท เอ็นเอ็นอาร ์ โกลบอล โลจิสติคส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษัิทในเครอืเอ็นเอน็อาร ์ ทัง้นี ้ ให้

หมายความรวมถึงผูบ้รหิาร กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง และ/หรอืบคุลากรภายในของบรษัิทดงักลา่วเทา่ที่เก่ียวขอ้ง และ

ตามความจ าเป็นเพื่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

(ข) คูค่า้ทางธุรกิจ และผูใ้หบ้รกิารท่ีบรษัิทฯ มอบหมายหรอืวา่จา้งใหท้ าหนา้ที่บรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มลู

สว่นบคุคลใหแ้ก่บรษัิทฯ ในการใหบ้รกิารตา่ง ๆ เช่น การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บรกิารเก็บบนัทกึขอ้มลู 

บรกิารช าระเงิน บรกิารรบัสง่ไปรษณีย ์บรกิารรบัสง่พสัด ุหรอืบรกิารอื่น ใดที่อาจเป็นประโยชนต์อ่ทา่น หรอืเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

(ค) ที่ปรกึษาของบรษัิทฯ อาทิ ที่ปรกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัชี หรอืผูเ้ช่ียวชาญอืน่ใด ทัง้

ภายในและภายนอกของบรษัิทฯ 

(ง) หนว่ยงานของรฐัที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูลตามกฎหมาย หรอืที่รอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอาศยัอ านาจ

ตามกฎหมาย หรอืทีเ่ก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืที่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง อาท ิ

กรมสรรพากร กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์ ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส านกังาน

คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ส  านกังานอยัการสงูสดุ และศาล เป็นตน้ 

(จ) บคุคลหรอืหนว่ยงานอื่นใดที่ทา่นใหค้วามยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่บคุคลหรอื

หนว่ยงานนัน้ ๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามชอ่งทางสือ่ตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

6.2 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลอื่น จะด าเนินการภายใตว้ตัถปุระสงคท์ีก่  าหนด หรอื

วตัถปุระสงคอ์ื่นท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ระท าไดเ้ทา่นัน้ ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดวา่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิท

ฯ จะขอความยินยอมจากทา่นกอ่น 
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6.3 ในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลอื่น บรษัิทฯ จะจดัใหม้มีาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดเ้ปิดเผยและเพื่อปฏิบตัิตามมาตรฐานและหนา้ที่การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ตามที่กฎหมายวา่ดว้ย

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด ทัง้นี ้ ในกรณีที่บรษัิทฯ สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปตา่งประเทศ บรษัิทฯ 

จะด าเนินการเพื่อท าใหแ้นใ่จวา่ประเทศปลายทาง องคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มลูในตา่งประเทศนัน้มมีาตรฐาน

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเพียงพอหรอืเพื่อท าใหแ้นใ่จวา่การสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปตา่งประเทศ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด โดยในบางกรณี บรษัิทฯ อาจขอความ

ยินยอมของทา่นส าหรบัการสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศดงักลา่ว 

 

7. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดในการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ๆ โดยระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลจะเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคท์ี่

ก าหนดในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ๆ นอกจากนี ้ บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นระยะเวลาตามที่

กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งก าหนด (ถา้ม)ี โดยค านงึถงึอายคุวามตามกฎหมายส าหรบัการด าเนินคดีที่อาจเกิดขึน้จากหรอื

เก่ียวขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวมไวใ้นแตล่ะรายการ และโดยค านงึถึงแนวปฏิบตัิของบรษัิท

ฯ และของภาคธุรกิจที่เก่ียวขอ้งส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลแตล่ะประเภทเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี นบัแตว่นัท่ีนิตสิมัพนัธร์ะหวา่ง

ทา่นกบับรษัิทฯ สิน้สดุลง อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ อาจเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาเกินกวา่ระยะเวลา

ดงักลา่วหากกฎหมายอนญุาตหรอืการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วจ าเป็นตอ่การก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งทางกฎหมาย

ของบรษัิทฯ 

หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จะลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่ว จากการ

จดัเก็บหรอืระบบของบรษัิทฯ และของบคุคลอื่นซึง่ใหบ้รกิารแกบ่รษัิทฯ (ถา้มี) หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็น

ขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวัทา่นได ้ เวน้แตจ่ะเป็นกรณีที่บรษัิทฯ สามารถเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไดต้อ่ไปตามที่

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งก าหนด ทัง้นี ้ ส  าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม

เก่ียวกบัระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นสามารถติดตอ่มายงับรษัิทฯ ตามรายละเอียดการติดตอ่ที่ระบุ

ไวใ้นขอ้ 9 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้

 

8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกบัข้อมูลสว่นบุคคล 

 ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมีสทิธิตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดงัตอ่ไปนี ้ภายใต้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้หากทา่นประสงคท์ี่จะขอใชส้ทิธิ 
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ของทา่น ทา่นสามารถติดตอ่มายงับรษัิทฯ ตามรายละเอียดการตดิตอ่ในขอ้ 9 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้

8.1 สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิในการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นและขอใหบ้รษัิทฯ ท าส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วใหแ้ก่ทา่น 

ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

 

8.2 สทิธิในการโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิที่จะขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัทา่น รวมถึงมีสทิธิขอใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงั

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรายอืน่ หรอืตวัทา่นเอง เวน้แตโ่ดยสภาพไมส่ามารถท าได ้ ทัง้นี ้ ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

8.3 สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไดใ้นกรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคลก าหนด 

8.4 สทิธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นอาจขอใหบ้รษัิทฯ ลบ ท าลายหรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลไดใ้น

กรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

8.5 สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิขอใหบ้รษัิทฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในกรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

8.6 สทิธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

ทา่นมีสทิธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง หากขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นนัน้ไมถ่กูตอ้ง ไมเ่ป็น

ปัจจบุนั ไมค่รบถว้นสมบรูณ ์หรอืก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

8.7 สทิธิที่จะเพกิถอนความยินยอม 

ในกรณีที่บรษัิทฯ อาศยัความยนิยอมของทา่นในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลฯ ของทา่น ทา่นมีสทิธิในการ

เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมกบับรษัิทฯ ได ้

8.8 สทิธิในการยื่นขอ้รอ้งเรยีน 
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หากทา่นมีความกงัวลหรอืมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิของบรษัิทฯ เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

โปรดติดตอ่บรษัิทฯ โดยใชร้ายละเอียดการตดิตอ่ตามขอ้ 9 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้ ในกรณีทีม่ีเหตใุหเ้ช่ือไดว้า่บรษัิทฯ 

ไดท้ าการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมีสทิธิยื่นขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญที่

ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามระเบียบและวิธีการตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาค ารอ้งขอใชส้ทิธิของทา่นและด าเนินการตามที่กฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

 

9. วิธีการติดต่อบริษัทฯ 

บรษัิท เอ็นเอ็นอาร ์ โกลบอล โลจิสติคส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูป้ระสานงานเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลของบรษัิทฯ ในกรณีที่ทา่นมีขอ้สงสยัใด ๆ หรอืตอ้งการใชส้ทิธิของทา่นตามทีก่  าหนดไวใ้นนโยบายฯ นี ้ทา่นสามารถ

ติดตอ่บรษัิทฯ ผา่นช่องทาง ดงันี ้

 

บรษัิท เอ็นเอ็นอาร ์โกลบอล โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อีเมล: naowarat@nnrbkk.com 

สถานท่ีติดตอ่: 89 ถนนมอเตอรเ์วย ์แขวงคลองสองตน้นุน่ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer) 

อีเมล: naowarat@nnrbkk.com 

สถานท่ีติดตอ่: 89 ถนนมอเตอรเ์วย ์แขวงคลองสองตน้นุน่ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย 

 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี ้

บรษัิทฯ อาจท าการเปลีย่นแปลงนโยบายฯ ฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงใด ๆ ที่

เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น และตามที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืกฎหมาย

อื่นท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบถึงการแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายฯ ที่ส  าคญัใด ๆ พรอ้มกบันโยบาย

ฯ ฉบบัปรบัปรุง ผา่นช่องทางทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้า่นตรวจสอบการเปลีย่นแปลงนโยบายฯ ฉบบันีเ้ป็น

ระยะ ๆ 


