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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมว่ำ  “บริษัทฯ”) 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Policy) ขึน้ โดยนโยบำยนีไ้ดอ้ธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทปฏิบตัิต่อขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น 
กำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรกัษำ กำรใช ้กำรเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่ำง ๆ ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 
เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลได้รับทรำบถึงนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฯ จึงประกำศนโยบำยฯ 
ดงัต่อไปนี ้

1. ค านิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 
แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมำยถึง ขอ้มลูที่เป็นเรื่องสว่นบคุคลโดยแทข้องบคุคล แต่มีควำมละเอียดอ่อนและ
อำจสุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อใน
ลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพ
แรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ หรือขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในท ำนองเดียวกนั
ตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกำศก ำหนด 

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง คณะกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้ โดยมีหนำ้ที่และ
อ ำนำจก ำกบัดแูล ออกหลกัเกณฑ ์มำตรกำร หรือขอ้ปฏิบัติอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตำม
พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

2. คุกกี ้(Cookies) และการใช้คุกกี ้

บรษิัทฯ อำจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบักำรเขำ้เยี่ยมชมเว็บไซต ์และกำร

ใชง้ำนเว็บไซต ์(รวมเรียกว่ำ “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) โดยกำรใชคุ้กกี้เพื่อใหเ้ว็บไซตส์ำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงสะดวก

รวดเร็ว  รวมถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรใช้งำนบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงปลอดภัย ทัง้นี ้สำมำรถศึกษำ

ขอ้มลูเพิ่มเติมไดจ้ำกประกำศกำรใชง้ำนคกุกีข้องบรษิัทฯ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตำมควำมจ ำเป็นส ำหรบัวัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุไวใ้นนโยบำย  
ฉบบันี ้หรือตำมที่ไดเ้ปิดเผยไวก้บับคุคล ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลจะถกูจดัเก็บดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมและเป็นไปตำม
กฎหมำย ขอ้มลูสว่นบคุคลที่จะถกูเก็บรวบรวม เช่น 

(ก) ขอ้มลูส่วนตวั อำทิ ชื่อนำมสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด อำยุ หมำยเลขหนงัสือเดินทำง (Passport) หรือบตัร
ประจ ำตวัประชำชน ลำยมือชื่อ สญัชำติ สถำนภำพสมรส และขอ้มลูบคุคลในครอบครวั 

(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว อำทิ ศำสนำ ประวัติอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ผลกำรตรวจ
สขุภำพ ควำมพิกำร และขอ้มลูชีวภำพ 
 (ค) ขอ้มลูกำรติดต่อ อำทิ ที่อยู่อำศยั หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล  

(ง) ข้อมูลอื่นๆ อำทิ ภำพถ่ำย และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่ำเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

กรณีที่บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้ำของข้อมูล บริษัทฯ จะขอควำมยินยอมจำก
เจำ้ของขอ้มลูโดยชดัแจง้ก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม เวน้แต่กำรเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหวจะ
เขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมที่พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมำยอื่นก ำหนดไว ้

4. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จะท ำกำรเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลู เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทฯ เช่น กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรท ำสญัญำ กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินกิจกรรมบรษิัท กำรติดต่อ
ประสำนงำนต่ำง ๆ หรือเพื่อปรบัปรุงคุณภำพกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ เช่น กำรจัดท ำฐำนขอ้มลู 
วิเครำะหแ์ละพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใดที่ไม่ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
และ/หรือเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจดัเก็บ
และใช้ข้อมูลดังกล่ำวตำมระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นตำมวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จ้งเจ้ำของข้อมูลหรือตำมที่ กฎหมำย
ก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ 

บรษิัทฯ จะไม่กระท ำกำรใด ๆ แตกต่ำงจำกที่ระบใุนวตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู เวน้แต่ 
(1) ไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจำ้ของขอ้มลูทรำบ และไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู 
(2) เป็นกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูไปใหบุ้คคลใดโดยปรำศจำกควำมยินยอม และ
จะเปิดเผยตำมวตัถุประสงคท์ี่ไดม้ีกำรแจง้ไว ้อย่ำงไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และ
กำรใหบ้รกิำรแก่เจำ้ของขอ้มลู บรษิัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลู ใหแ้ก่
บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทัง้ในและต่ำงประเทศ เช่น ผูใ้หบ้ริกำรต่ำง ๆ ที่ตอ้งด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้งกับข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยในกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงักล่ำว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหบุ้คคลเหล่ำนัน้เก็บ
รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลบั และไม่น ำไปใชเ้พื่อวัตถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจำกขอบเขตที่บริษัทฯ ได้
ก ำหนดไว ้

นอกจำกนี ้บรษิัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลู ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด 
เช่น กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครฐั หน่วยงำนก ำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีกำรรอ้ง
ขอใหเ้ปิดเผยข้อมูลโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรรอ้งขอข้อมูลเพื่อกำรฟ้องรอ้งหรือด ำเนินคดีตำม
กฎหมำย หรือกำรรอ้งขอจำกหน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้งกับกระบวนกำรทำง
กฎหมำย 

6. แนวทางในการด าเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ รวมถึงมำตรกำรดำ้นกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน
บุคคลที่สอดคลอ้งกับกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติดำ้นกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลใหแ้ก่
พนกังำนของบริษัทฯ และบุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมรูแ้ละตระหนกัถึง
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรกัษำ กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มูล โดยพนักงำนของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำยฯ และแนวปฏิบตัิกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว ้เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถปฏิบตัิตำมนโยบำยและกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ย่ำง
ถกูตอ้งและมีประสิทธิภำพ 
 
7. ระยะเวลาทีบ่ริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นอย่ำงเหมำะสมเพื่อใช้ตำม
วตัถุประสงคท์ี่บรษิัทแจง้แก่ท่ำนตำมนโยบำยฉบบันี ้และเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎขอ้บงัคบัต่ำง ๆ บริษัทฯ
อำจเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนนำนขึน้  หำกจ ำเป็น และ/หรือ สำมำรถกระท ำไดโ้ดยชอบตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั 
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8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี ้
8.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไว้กับ

บรษิัทฯ ทัง้นี ้กำรเพิกถอนควำมยินยอมย่อมไม่สง่ผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ไดใ้หค้วำมยินยอมไวแ้ลว้ 

8.2 สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลและขอท ำส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงกำรขอใหบ้รษิัทเปิดเผย
กำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม 

8.3 สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
8.4 สิทธิในกำรลบขอ้มลูสว่นบคุคล 
8.5 สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
8.6 สิทธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

             8.7 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอใชส้ิทธิดังกล่ำวขำ้งตน้ได ้โดยยื่นค ำรอ้งขอใชส้ิทธิต่อบริษัทฯเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรหรือผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกสต์ำมแบบฟอรม์ทีบ่ริษัทฯก าหนด ผ่ำน “ช่องทำงกำรติดต่อของบรษิทัฯ” 
ดำ้นล่ำง โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำรอ้งฯ ของเจำ้ของขอ้มลู ภำยใน 30 วนั นบัแต่
วันที่ ได้รับค ำร้องฯ ดังกล่ำว ทั้งนี ้ บริษัทฯ อำจปฏิเสธสิทธิของเจ้ำของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
 
9. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อำจทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยนีเ้ป็นครัง้ครำวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฎิบตัิ และกฎหมำย 
ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงขอ้เสนอแนะและควำมคิดเห็น
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบดว้ยกำรปรบัปรุงขอ้มูลลงในเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยเร็วที่สดุ 
ปัจจบุนันโยบำยควำมเป็นสว่นตวัถกูทบทวนครัง้ลำ่สดุเมื่อวนัที่ /เดือน/ปี  

 
10. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

หำกท่ำนประสงค์จะใช้สิทธิที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูล       
สว่นบคุคลของท่ำนภำยใตน้โยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้โปรดติดต่อไดท้ี่ 

 บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
628 ชัน้ 3 อำคำรทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนทร ี
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10900 
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โทรศพัท:์ 66 (0) 2681-8700 โทรสำร: 66 (0) 2681-8701 
อีเมล: PDPA@iii-logistics.com 

นโยบำยฉบับนีม้ีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 23 มิถุนำยน 2565 โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัทใน                       

กำรประชมุครัง้ที่ 4/2565 

mailto:PDPA@iii-logistics.com

