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          เอกสารช้ีแจงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรับการผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 

 

 บริษทั เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใน

ฐานะผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นกู้ กรรมการ และตัวแทนของบุคคลดงักล่าว (“ท่าน”) ท่ีบริษทัในฐานะผูจ้ ัดการประชุมผูถื้อหุ้น

ประจ าปีทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ และกิจกรรมอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั (“กิจกรรม”) ไดเ้ก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย 

(“ประมวลผล”) ตามพระราชบัญญติัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัจึงได้จดัท าเอกสารฉบับน้ีขึ้นเพื่อแจ้ง

วิธีการประมวลผล ให้ท่านรับทราบ และเพื่อให้ท่านท าความเข้าใจในวตัถุประสงค์การประมวลซ่ึงอาจเกิดขึ้น รวมถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการประมวลผล และการใชสิ้ทธิของท่าน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ข้อ 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะท าการประมวลผล 

โดยทัว่ไป บริษทัจะจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านโดยการขอขอ้มูลจากท่านโดยตรงเท่านั้น ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบ

เอกสาร หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจให้ท่านกรอกขอ้มูลลงในเอกสารท่ีบริษทัจดัเตรียมไว ้หรือกรอกขอ้มูลลงใน

แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีทางบริษทัไดก้ าหนดไว ้และ/หรือขอ้มูลอื่นใดท่ีบริษทัไดรั้บจากท่าน อยา่งไรก็ตาม ดว้ยลกัษณะ

ของกิจกรรมอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งประมวลผลขอ้มูลของท่านบางประการซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บจากแหล่งอื่นท่ี

ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น การจัดเก็บข้อมูลผูถื้อหุ้นจากานายทะเบียนหลักทรัพย ์หรือข้อมูลบัญชีธนาคารซ่ึงท่าน

ก าหนดให้เป็นบญัชีรับช าระเงินปันผล ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัจดัเก็บจากท่านอาจรวมถึงแจ่ไม่จ ากดัเพียวขอ้มูล 

ดงัน้ี 

1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป  

1) ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง วนั 

เดือน ปีเกิด เพศ อาย ุลายมือช่ือ ขอ้มูลการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ภาพภ่าย เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทร ท่ีอยูอ่ีเมล ์เป็นตน้ 

3) ขอ้มูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร จ านวนหุ้น หุ้นกู ้เป็นตน้ 

4) ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้นโดยบริษทั และ/หรือขอ้มูลการติดต่อกบับริษทั (Communication 

Data) เช่น บันทึกภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหวหรือทั้งภาพ และ/หรือเสียงเม่ือท่านได้ติดต่อเข้าร่วมการ

ประชุมประจ าปี หรือเขา้ร่วมกิจกรรมอื่นใดกบับริษทั 

5) ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น บญัชีผูใ้ชแ้อปพลิเคชัน่ ไลน์ไอดี เป็นตน้ 

6) ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ ตลอดเวลาท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรม 

7) ขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ เช่น อาชีพ เป็นตน้ 

1.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
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1) บริษัทไม่มีความประสงค์จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

อ่อนไหวของท่าน เช่น เช้ือชาติ ขอ้มูลหมู่โลหิต หรือขอ้มูลศาสนา ถึงแมว่้าขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฏอยูบ่น

บตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น หรือเอกสารอื่นใดท่ีท่านได้สมคัรใจเปิดเผยไวต้่อบริษทัก็ตาม ทั้งน้ี 

หากท่านไดท้  าการส่งมอบขอ้มูลใด ๆ ซ่ึงปรากฏขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเช่นว่าน้ีให้แก่บริษทัไม่ว่าจะเป็นการส่ง

มอบขอ้มูลในลกัษณะเป็นเอกสาร หรือส่ืออื่นใด ท่านจะตอ้งปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวเหล่าน้ี ดว้ยตวัท่านเอง 

หากท่านมิได้ปกปิดขอ้มูลดว้ยตวัท่านเอง บริษทัถือว่าท่านไดอ้นุญาตโดยชัดแจง้ให้บริษทัท าการปกปิด

ขอ้มูลเหล่าน้ีให้แก่ท่าน และให้ถือว่าข้อมูลท่ีท่านส่งมอบมาน้ีซ่ึงบริษทัได้จดัการปกปิดข้อมูลอ่อนไหว

ให้แก่ท่านแลว้เป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ ใช้บงัคบัไดต้ามกฎหมายทุกประการ และให้บริษทัสามารถน าไป

ประมวลผลไดภ้ายใต้พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ีบริษทัไม่

สามารถจดัการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวแก่ท่านได ้เน่ืองดว้ยปัญหาเชิงเทคนิค หรือปัญหาอื่นใด บริษทัจะท า

การจดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวน้ีเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารยืนยนัตวัตนของท่านเท่านั้น 

2) กิจกรรมท่ีท่านไดเ้ขา้ร่วมแลว้หรือจะไดเ้ขา้ร่วมในอนาคต ซ่ึงอาจมีการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

เพ่ิมเติม เช่น ขอ้มูลสุขภาพของท่าน ทั้งน้ี การจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ เพื่อการให้บริการและ

อ านวยความสะดวกอย่างดีท่ีสุดแก่ท่านเท่านั้น และในการจดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวน้ี บริษทัจะไดท้  าการขอ

ความยินยอมของท่านไวโ้ดยชัดแจง้ โดยท าเป็นเอกสารขอความยินยอมก่อนการจัดเก็บขอ้มูลอ่อนไหว

เหล่านั้นเสมอ 

1.3 บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ โดยจะเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ ดงัน้ี 

1) ในกระบวนการสรรหา บริษทัจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตรประจ าตัวประชาชน และ/หรือ

เอกสารอื่นใดท่ีสามารถใช้ในการยืนยนัตวัตนได ้หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้ เช่น ช่ือนามสกุล เพศ 

เลขท่ีบตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ส่วนสูง 

2) ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติม เช่น การถือครอบครอง ซ้ือ 

ขาย หลกัทรัพยข์องบริษทั การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การจดัอบรม การจดักิจกรรม สถานะการสมรส 

ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่สมรส ผูท่ี้อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง หมู่โลหิต หมายเลขบัญชี

ธนาคาร อีเมล ประวติัการศึกษา อาชีพ ประวติัการท างาน การเป็นกรรมการ หรือมีต าแหน่งในบริษทัหรือ

กิจการอื่น ๆ การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือผูถื้อหุ้น ช่ือบริษัท

หลกัทรัพย ์ผลการปฏิบติังานของกรรมการ และขอ้มูลอื่นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ก าหนด 

1.4 ในกรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือท่านไดจ้องซ้ือ เป็นผูถื้อหุ้น หรือเป็นผูถื้อหุ้นกู ้บริษทัจะเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งอาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านผา่นทางนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(Broker) หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยด์ว้ย เช่น ช่องทางการติดต่อ สัญชาติ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขประจ าตวัประชาชน 

จ านวนหุ้น เป็นตน้ 



 
 

3 
 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้อมูล 

 บริษทัอาจจดัเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยขอมูลส่วนบุคคลของท่าน โดอาศยัฐานทางกฎหมาย และมีวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปน้ี 

ล าดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย 

1 เพื่อบริหารจดัการงานทะเบียน การมอบฉันทะ และการด าเนินงานอื่น ๆ ซ่ึงเป็น

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การบริหาร

จดัการบริษทั (เช่น การเร่ิมตั้ง การเพ่ิมทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การ

เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผูถื้อหุ้น การสรรหาและการเป็น

กรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการบริษทั การจดัการเก่ียวกบัสิทธิและ

หน้าท่ีของผูถื้อหุ้น หรือผูถื้อหุ้นกู ้การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบ้ียหุ้นกู ้การ

จดัท าบญัชีและรายงาน การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจดัส่งเอกสาร

หรือหนังสือต่าง ๆ รวมถึงหน้าท่ีตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษทัจ ากัด 

บริษทัมหาชนจ ากดั หรือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกั ทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (แลว้แต่กรณี) 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น เช่น การ

บริหารจัดการบริษัท การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรือการส่ง

ข่าวสาร หรือขอ้เสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นกู ้หรือกรรมการ 

รวมถึงเพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

3 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคล

อื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

4 เพื่อการช าระเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น หรือการช าระคืนเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย          

ผูถื้อหุ้นกู ้

การปฏิบติัตามกฎหมาย, การ

ปฎิบติัตามสัญญา 

5 เพื่อด าเนินการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นท่ี เก่ียวกับการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หรือการเขา้ร่วมกิจกรรม การประชุมท่ีบริษทัก าหนด

ขึ้น  

การปฎิบติัตามสัญญา 

6 เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการประชุม เขา้ร่วมประชุม และการบริหารจดัการในการ

จดัประชุมดงักล่าว เช่น การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การลงมติ  

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

7 เพื่อการบนัทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีทศัน์ระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ใน

การเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั และช่องทางการส่ือสารอื่น ๆ 

ของบริษทั หรือเพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมไดรั้บชมในภายหลงั หรือส าหรับการ

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 
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ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่ อประโยชน์ของผู ้เข้าร่วม

ประชุม ทั้งน้ี หากท่านไม่ประสงคจ์ะถูกบนัทึกภาพ หรือวีดีทศัน์ ท่านมีสิทธิท่ี

จะแจง้ต่อบริษทัเพื่อปฏิเสธ หรือไม่เขา้ร่วมขณะมีการบนัทึกภาพ หรือวิดีทศัน์ 

8 เพื่อบนัทึกการประชุม และจดัท ารายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทั ผูถื้อหุ้น 

รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทั และช่องทางการส่ือสารอื่น 

ๆ ของบริษทั 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย,การปฏิบติั

ตามกฎหมาย 

9 เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ีจัดให้แก่ท่าน

ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร และใชเ้ป็นข้อมูลส าหรับกระบวนการคดัเลือกผูมี้สิทธิ

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย,การปฏิบติั

ตามกฎหมาย 

10 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมงาน และอ านวยความ

สะดวกส าหรับท่านท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัขดัขึ้นตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

เช่น การจดัเตรียมสถานท่ี การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม(ถา้มี) หรือจดัเตรียม

ยานพาหนะ ของท่ีระลึก 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

11 เพื่อใชใ้นการด าเนินการจดัท าประกนัภยั หรือประกนัการเดินทาง(ถา้มี) กรณีท่ี

ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัจดัขึ้น 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

12 เพื่อเป็นฐานข้อมูล และเพื่อด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับการให้สิทธิประโยชน์            

ใด ๆ เช่น สิทธิในการจองซ้ือหุ้นบริษทัในกลุ่มท่ีเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก สิทธิการจองซ้ือหุ้นกู ้ 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

13 เพื่อเป็นฐานขอ้มูลผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั และ/หรือใช้ขอ้มูลเพื่อการบริหาร

ความสัมพนัธ์ หรือการติดต่อประสานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

14 เพื่อการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในองค์กร การก ากบัการตรวจสอบ 

การตรวจสอบภายใน รวมถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจดัการ

ภายในองคก์ร 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

15 เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การด าเนินคดี

ต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการเพื่อบงัคบัคดีตามกฎหมาย 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

16 เพ่ือการปฎิบติัตามกฎหมาย ค าส่ังของหน่วยงาน องคก์รอิสระ หรือเจา้พนกังาน

ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก ค าส่ังศาล 

เจา้หน้าท่ีต ารวจ อยัการ หน่วยงานราชการ และรายงานหรือเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงานราชการ หรือองคก์รอิสระ 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 
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ข้อ 3. การเปิดเผยข้อมูล 

3.1  บริษทัจะเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บคุคลภายนอก ดงัต่อไปน้ี  

1)  นายทะเบียนผูถื้อหุ้น นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 

2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานในก ากบัดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงเจา้พนกังาน

ซ่ึงใชอ้ านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ต ารวจ ส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กรมสรรพากร  

3) บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ ตวัแทน ผูรั้บจา้ง  ผูรั้บจา้งช่วง และ/หรือนิติบคุคลอื่น เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์

การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์า้งตน้  

4) ธนาคารในกรณีมีหนา้ท่ีจ่ายเงินให้ท่าน   

5) บริษทัประกนัในกรณีมีการเดินทางส าหรับท่านท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  

6) ผูใ้หบ้ริการส าหรับการด าเนินการใด ๆ (เช่น ผูรั้บจา้งท่ีบริษทัไดว่้าจา้งใหด้ าเนินการจดังาน และจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ผูต้รวจสอบบญัชี  ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นใดท่ี

จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูเพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคก์ารเกบ็รวบรวม

และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี 

3.2  บริษทัจะก าหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสม  และประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก

อ านาจโดยมิชอบ  

ข้อ 4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

 บริษทัอาจมีการเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ของผูใ้ห้บริการท่ีอยู่ต่างประเทศ และ
อาจมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปของผูใ้ห้บริการในต่างประเทศ  และบริษทัจะไม่อนุญาต
ให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะก าหนดให้บุคคลผูรั้บโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตอ้งมี
มาตรการคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น รวมถึง
จะตอ้งด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 

ในกรณีมีการโอนหรือส่งขอ้มูลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคค

และใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือท าให้มัน่ใจไดว่้าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองและท่านสามารถใชสิ้ทธิท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 

ข้อ 5.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็นตามสมควร เพื่อปฏิบติัตามหน้าท่ีของบริษทั
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี เวน้แต่ กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น โดยใน
กรณีท่ีไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ี
อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี)  ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการ
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ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือท่ีไม่เก่ียวข้อง หรือเกินความจ าเป็นตาม
วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

ข้อ 6.  สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

6.1 บริษทัเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านไดใ้ห้ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่
ว่าจะเป็นความยินยอมท่ีท่านให้ไวก่้อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจากนั้น) ท่านมีสิทธิท่ีจะ
ถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทั  

2) สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูล : ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั 
และขอให้บริษทัท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยว่าบริษทัไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาได้
อย่างไร เวน้แต่ กรณีท่ีบริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมาย หรือค าส่ังของศาล หรือกรณีท่ีค าขอของท่านจะมี
ผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

3) สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล : ท่านมีสิทธิขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 
4) สิทธิขอคดัคา้น : ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็

ได ้หากการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท าขึ้นเพ่ือการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
หรือเพื่อด าเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคดัคา้น บริษทัจะยงัคงด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะท่ีบริษทัสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว่้ามีความส าคญัย่ิงกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยนัสิทธิตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

5) สิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล : ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านได ้หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษทัหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค ์หรือเม่ือบริษทัเห็น
ว่าสามารถปฏิบติัตามท่ีท่านไดใ้ชสิ้ทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

6) สิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 
7) สิทธิขอให้แกไ้ขขอ้มูล : ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 

และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งน้ี หากท่านประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัภาพ บริษทัจะท าการแกไ้ขเฉพาะรายการ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัภาพของท่านเพื่อให้ถูกตอ้ง ตามความจ าเป็นของบริษทัที่ชอบดว้ยกฎหมายและในกรณีท่ีการด าเนินการตาม
ค าขอก่อให้เกิดค่าใชจ้่ายบริษทัอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากท่าน 

8) สิทธิร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม 
ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2  การขอใชสิ้ทธิของท่านบางประการ อาจส่งผลกระทบต่อขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ท่ีบริษทัไดจ้ดัเก็บ รวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผย นั้นเป็นไปเพ่ือการช าระเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นกู ้ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว และการบริการจดัการ
ทะเบียนผูถื้อหุ้น และขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อบริษทัในการปฏิบัติตามสัญญา หรือขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิ และ
หน้าของผูอ้อกหุ้น ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์หากท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นแก่บริษทั 
หรือใชสิ้ทธิ ขอให้ลบ ระงบัการใชข้อ้มูล บริษทัอาจไม่สามารถบริการหรือจดัการสัญญาระหว่างท่านกบับริษทั รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ท่ีท่านอาจจะไดรั้บ 
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6.3 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรือผ่านทาง

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัให้มีขึ้นในเวปไซต ์ตามขั้นตอนของบริษทั โดยบริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ี

จะด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ในบางสถานการณ์บริษทัอาจ

ขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนการใชสิ้ทธิเพื่อความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน 

6.4 บริษทัจะใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อแกไ้ข ขอ้ร้องเรียนหรือปัญหาต่าง ๆ โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ ทั้งน้ี ใน

กรณีเกิดขอ้จ ากดัในการขอใชสิ้ทธิของท่านบางประการ และ/หรือในกรณีท่ีบริษทัอาจคิดค่าธรรมเนียมส าหรับการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะท าการช้ีแจงให้ท่านทราบ หากไม่สามารถปฏิบติัตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของท่านได ้ 

ข้อ 7. มาตรการการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 บริษทัไดต้ระหนกัว่าความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงส าคญัอยา่งย่ิง บริษทัจึงไดน้ ามาตรฐาน
ความปลอดภยัทั้งทางเทคนิคและในทางการบริหารท่ีเหมาะสมมาปรับใชเ้พื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การ
เขา้ถึงการใชห้รือการเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การใช้งานในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลงแกไ้ขและการท าลาย
โดยมิไดรั้บอนุญาต โดยบริษทัไดใ้ช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัท่ีทันสมัยและยอดเยี่ยม เช่น การ
เขา้รหัสและการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ
บุคคลเหล่าน้ีไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัความส าคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

7.2 บริษทัไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความมนัคงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง 

แกไ้ข เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น และจะจดัให้มีการทบทวน

มาตรการดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงและ

ความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

ข้อ 8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขเอกสารฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราวตามดุลยพินิจของบริษทั โดยในการแกไ้ข ปรับปรุง

นโยบายน้ี บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบผา่น หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัก าหนด 

ข้อ 9. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 หากมีเหตุร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายงัเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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