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                                       ประกาศการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (PRIVACY NOTICE) 
                                                       ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
                                บริษัท ททีีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2565 (“การประชุม AGM”) 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บั

มอบฉนัทะ (“ท่ำน”) และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจง้ขอ้มลู

ใหท้ำ่นทรำบดงัตอ่ไปนี ้

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 
บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกท่ำน และ/หรือจำกบริษัทศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด โดย

บรษัิทฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรบักำรจดัประชมุ AGM และเขำ้รว่มกำรประชมุ ดงันี ้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ไดแ้ก่ ค ำน ำหนำ้นำม ช่ือ นำมสกุล วนัเดือนปีเกิด สญัชำติ อำย ุที่อยู่ หมำยเลขบตัรประชำชน 

หมำยเลขหนงัสือเดินทำง หมำยเลขบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หมำยเลขใบขบัขี่ ลำยมือช่ือ หลกัฐำนกำรเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

รหสัไปรษณีย ์หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรสำร อีเมล เลขประจ ำตวัผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ เลขบญัชีธนำคำร ภำพถ่ำย 

เสยีง ภำพเคลือ่นไหว หรอืทัง้เสยีงและภำพเคลือ่นไหวจำกกำรบนัทกึวีดีโอ และ/หรอืจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ/

หรอืจำกกำรถ่ำยทอดผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์หรอืดว้ยวิธีกำรอื่นใดที่บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมไว ้ 

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บขอ้มูลศำสนำและกรุ๊ปเลือดของท่ำน เนื่องจำกเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหวและไม่

จ ำเป็นตอ้งใชป้ระมวลผลส ำหรบักำรจดัประชุม AGM ดงันัน้ ในกรณีที่ส  ำเนำบตัรประชำชนของท่ำนมีขอ้มลูศำสนำหรือ

กรุ๊ปเลือดอยู่ดว้ย บริษัทฯ ขอควำมรว่มมือท่ำนไดโ้ปรดท ำกำรปิดบงัขอ้มลูดงักลำ่วก่อนน ำสง่ใหบ้ริษัทฯ หรือลงทะเบียน 

(อำจใชว้ิธีกำรฝน หรือขีดฆ่ำจนไม่สำมำรถอ่ำนขอ้มูลได)้ หรือในกรณีที่ท่ำนไม่สะดวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิด ำเนินกำร

ดงักลำ่วแทน 

2. ฐานในการประมวลผลและวัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล 

     2.1 ฐำนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

           บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนตำมขอ้ 1 เพื่อเรียก จดัใหม้ีและด ำเนินกำรประชุม 

AGM ซึ่งรวมถึงกำรยืนยนัตวัตนของท่ำน กำรส่งเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง กำรจัดเก็บขอ้มูลหรือเพื่อเป็นหลกัฐำนกำร

ประชุม AGM และเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมติที่ประชมุ AGM รวมถึงกำรอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

และ/หรือตำมค ำสั่งของหน่วยงำนภำครฐัที่มีอ  ำนำจ โดยเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535        

พระรำชก ำหนดวำ่ดว้ยกำรประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ประกำศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรือ่ง

มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของกำรประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

     2.2 ฐำนประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย 

           บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูของท่ำนตำมขอ้ 1 เพื่อใชใ้นกำรจดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรประชุม AGM 

เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ เพื่อกำรประชำสมัพนัธ์กำรประชุม AGM รวมถึงเพื่อกำรใด ๆ ตำม
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จ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษัิทฯ และบคุคลอื่น โดยไมเ่กินขอบเขตที่ทำ่นสำมำรถคำดหมำยได้

อยำ่งสมเหตสุมผล  

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไวต้ลอดระยะเวลำที่จ  ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมที่แจง้ไว้

ขำ้งตน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ คำดหมำยว่ำจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลตำมขอ้ 1 เป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลู

ของท่ำน ทัง้นี ้เมื่อครบระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทฯ จะท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน หรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของ

ทำ่นเป็นขอ้มลูที่ไมส่ำมำรถระบตุวับคุคลได ้

4. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อำจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปยงับคุคลหรือหนว่ยงำนที่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูใ้หบ้ริกำร ผูร้บัจำ้งของ

บริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรประชุม หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือจดัเก็บขอ้มลู หรือดแูลเว็บไซต ์ตลอดจนผูต้รวจ

สอบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย หนว่ยงำนของรฐั หรอืเจำ้หนำ้ที่ผูม้ีอ  ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเปิดเผยหรือ

โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่ผูใ้หบ้ริกำรหรือ ผูร้บัจำ้งเท่ำที่จ  ำเป็นต่อกำรใหบ้ริกำรเท่ำนัน้และจะด ำเนินกำรเพื่อให้        

ผูใ้หบ้รกิำรหรอืผูร้บัจำ้งไมใ่ชข้อ้มลูของทำ่นเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น  

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซึ่งอยู่ในควำม

รบัผิดชอบของบรษัิทฯ หรอืขอใหเ้ปิดเผยถึงกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วที่ตนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม ขอถอนควำม

ยินยอม คดัคำ้น กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นปัจจุบัน ขอลบขอ้มลู 

ท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวัตน ขอระงบักำรใช ้ขอโอนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคลขอตนไป

ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น ตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้หำกทำ่นตอ้งกำรด ำเนินกำรตำมสทิธิของ

ท่ำน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจำรณำค ำขอของท่ำนโดยเร็วที่สดุ อนึ่ง กำรใชส้ิทธิใด ๆ ขำ้งตน้อำจถกูจ ำกดั

โดยกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หรอืบรษัิทฯ อำจปฏิเสธค ำขอของทำ่นไดใ้นบำงกรณี ซึง่ทำ่นมีสทิธิรอ้งเรยีนตอ่พนกังำนเจำ้หนำ้ที่

ผูม้ีอ  ำนำจตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่ำนเห็นว่ำบริษัทฯ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม

พระรำชบญัญัติดงักลำ่ว หำกท่ำนมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ของทำ่น กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลและกำรใชส้ทิธิของทำ่น หรอืมีขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ ทำ่นสำมำรถติดตอ่

ไดท้ี ่

แผนกเลขำนกุำรบรษัิท บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสำย 5 ต ำบลไรข่ิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม                                          

โทรศพัท ์02 019 9490 ตอ่ 1104-1106 และ 1110 

อีเมล cg@ttwplc.com 


