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                                       ประกาศการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (PRIVACY NOTICE) 
                                                       ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
                                บริษัท ททีดีบับลิว จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2566 (“การประชุม AGM”) 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บั

มอบฉันทะ (“ท่ำน”) และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจง้ขอ้มลู

ใหท้่ำนทรำบดงัต่อไปนี ้

1. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวม 
บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกท่ำน และ/หรือจำกบริษัทศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด โดย

บรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลส ำหรบักำรจดัประชมุ AGM และเขำ้รว่มกำรประชมุ ดงันี ้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ไดแ้ก่ ค ำน ำหนำ้นำม ชื่อ นำมสกุล วนัเดือนปีเกิด สญัชำติ อำยุ ที่อยู่ หมำยเลขบตัรประชำชน 

หมำยเลขหนงัสือเดินทำง หมำยเลขบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หมำยเลขใบขบัขี่ ลำยมือชื่อ หลกัฐำนกำรเปล่ียนชื่อ-สกุล 

รหสัไปรษณีย ์หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรสำร อีเมล เลขประจ ำตวัผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ เลขบญัชีธนำคำร ภำพถ่ำย 

เสียง ภำพเคล่ือนไหว หรือทัง้เสียงและภำพเคล่ือนไหวจำกกำรบนัทึกวีดีโอ และ/หรือจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ/

หรือจำกกำรถ่ำยทอดผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือดว้ยวิธีกำรอื่นใดที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมไว ้ 

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บขอ้มูลศำสนำและกรุ๊ปเลือดของท่ำน เนื่องจำกเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหวและไม่

จ ำเป็นตอ้งใชป้ระมวลผลส ำหรบักำรจดัประชุม AGM ดงันัน้ ในกรณีที่ส  ำเนำบตัรประชำชนของท่ำนมีขอ้มลูศำสนำหรือ

กรุ๊ปเลือดอยู่ดว้ย บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือท่ำนไดโ้ปรดท ำกำรปิดบงัขอ้มลูดงักล่ำวก่อนน ำส่งใหบ้ริษัทฯ หรือลงทะเบียน 

(อำจใชว้ิธีกำรฝน หรือขีดฆ่ำจนไม่สำมำรถอ่ำนขอ้มูลได)้ หรือในกรณีที่ท่ำนไม่สะดวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิด ำเนินกำร

ดงักล่ำวแทน 

2. ฐานในการประมวลผลและวัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล 

     2.1 ฐำนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

           บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมขอ้ 1 เพื่อเรียก จดัใหม้ีและด ำเนินกำรประชุม 

AGM ซึ่งรวมถึงกำรยืนยันตัวตนของท่ำน กำรส่งเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง กำรจัดเก็บขอ้มูลหรือเพื่อเป็นหลักฐำนกำร

ประชุม AGM และเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมติที่ประชมุ AGM รวมถึงกำรอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

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

พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ประกำศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง

มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

     2.2 ฐำนประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย 

           บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูของท่ำนตำมขอ้ 1 เพื่อใชใ้นกำรจดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรประชุม AGM 

เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำรประชุม AGM รวมถึงเพื่อกำรใด ๆ ตำม
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จ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัทฯ และบคุคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยได้

อย่ำงสมเหตสุมผล  

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไวต้ลอดระยะเวลำที่จ  ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคต์ำมที่แจง้ไว้

ขำ้งตน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ คำดหมำยว่ำจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตำมขอ้ 1 เป็นระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ไดร้บั

ขอ้มลูของท่ำน ทัง้นี ้เมื่อครบระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทฯ จะท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคล

ของท่ำนเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลได ้

4. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยงับคุคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูใ้หบ้ริกำร ผูร้บัจำ้งของ

บริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดักำรประชุม หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือจดัเก็บขอ้มลู หรือดูแลเว็บไซต ์ตลอดจนผูต้รวจ

สอบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย หน่วยงำนของรฐั หรือเจำ้หนำ้ที่ผูม้ีอ  ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะเปิดเผยหรือ

โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่ผูใ้หบ้ริกำรหรือ ผูร้บัจำ้งเท่ำที่จ  ำเป็นต่อกำรใหบ้ริกำรเท่ำนั้นและจะด ำเนินกำรเพื่อให้        

ผูใ้หบ้รกิำรหรือผูร้บัจำ้งไม่ใชข้อ้มลูของท่ำนเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น  

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซึ่งอยู่ในควำม

รบัผิดชอบของบรษิัทฯ หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวที่ตนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม ขอถอนควำม

ยินยอม คดัคำ้น กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนั ขอลบขอ้มลู 

ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวัตน ขอระงบักำรใช ้ขอโอนยำ้ยขอ้มลูส่วนบคุคลขอตนไป

ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น ตำมเงื่อนไขและวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้หำกท่ำนตอ้งกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิของ

ท่ำน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจำรณำค ำขอของท่ำนโดยเร็วที่สดุ อนึ่ง กำรใชสิ้ทธิใด ๆ ขำ้งตน้อำจถูกจ ำกัด

โดยกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หรือบรษิัทฯ อำจปฏิเสธค ำขอของท่ำนไดใ้นบำงกรณี ซึ่งท่ำนมีสิทธิรอ้งเรียนต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ที่

ผูม้ีอ  ำนำจตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่ำนเห็นว่ำบริษัทฯ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม

พระรำชบญัญัติดงักล่ำว หำกท่ำนมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุค คล

ของท่ำน กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลและกำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อ

ไดท้ี่ 

แผนกเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสำย 5 ต ำบลไรข่ิง อ ำเภอ

สำมพรำน จงัหวดันครปฐม โทรศพัท ์02 019 9490 ต่อ 1104-1106 และ 1110 อีเมล: cg@ttwplc.com หรือ 

เจ้ำหน้ำที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Data Protection Officer: DPO)  โทรศัพท์: 02-0199490-3 ต่อ1103  อี เมล : 

ttw_pdpa@ttwplc.com 

 

 

นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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