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แบบแจ้งเกยีวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล (Privacy Notice) 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านสอือิเลก็ทรอนิกส ์

ของบรษิทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

(“การประชุม AGM”) 

 

บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามสาํคญักับขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ หรือผูร้บัมอบ

อาํนาจจากบุคคลดงักล่าว และเพือท่านทราบถึงรายละเอียดการดาํเนินการคุม้ครองและปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่านตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล บรษิัทจึงขอแจง้ขอ้มลูใหท้่านทราบดงัต่อไปน ี 

 

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) รายละเอียดสาํหรบัการติดต่อเป็นไปตามทปีรากฏในเอกสาร

เชิญประชุมของบรษิัท  

 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทบีริษัทเก็บรวบรวม  

บริษัทจาํเป็นตอ้งจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพือประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเขา้ร่วมการ 

ประชมุ AGM ดงัต่อไปนี  

ก)  ข้อมูลส่วนบุคคลทวัไป  

1.  ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ อีเมล   

2.  ข้อมูลทใีช้ระบุตัวตน เช่น ชอื-นามสกลุ เพศ สญัชาติ อาชีพ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชือ 

เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน เลขทีหนงัสือเดินทาง หรือขอ้มูลบนบตัรทีออกโดยรฐับาล/หน่วยงานราชการ 

อนืๆ ทีคลา้ยคลึงกนั  

3.  ข้อมูลอืนๆ เช่น ขอ้มลูภาพนิงหรือภาพเคลือนไหวและเสียงทีถูกบนัทึกสาํหรบักิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

กบัการเตรียมการและการดาํเนินการประชมุ AGM  

ข)  ข้อมูลส่วนบุคคลทอี่อนไหว เช่น เชอืชาติ ศาสนา ขอ้มลูสขุภาพ  

 

2.  วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายทบีริษทัเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน  

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตาม 

วตัถปุระสงคด์งัต่อไปน ี 

ก)  ฐานการปฏิบัติหน้าทตีามกฎหมาย (Legal Obligation)  

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามขอ้ 1 ก) และ ขอ้ 1 ข) เพือเรียก

ประชมุและดาํเนินการประชมุ AGM ซงึรวมถึงการยืนยนัตวัตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้ง และเพอื

ดาํเนินการใดๆ เพือใหเ้ป็นไปตามมติทปีระชมุในประชมุ AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอนืใดเพอืใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและเพอืใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของหน่วยงานภาครฐัทมีีอาํนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอนืใด  
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ข)  ฐานความจาํเป็นเพอืประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)  

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 ก) เพือใช้ในการจัดทาํ 

บนัทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลกัฐานในการเขา้รว่มประชมุของท่าน รวมถึงเพอืการใดๆ ตามจาํเป็น

ทเีกียวขอ้ง อนัเป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัทและบุคคลอืน โดยไม่เกินขอบเขตทที่านสามารถ คาดหมาย

ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

บรษิัทเก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนของท่านตามขอ้ 1 ข) เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรการและ

แนวทางปฏิบตัิในการประชุม AGM  

บริษัทบนัทึกภาพนิง ภาพเคลือนไหวและเสียง ทีเกียวขอ้งกับการจดัและการดาํเนินการประชุม AGM เพือใชใ้น

การลงทะเบียนเขา้ประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสืออิเล็กทรอนิกส ์และสือ

สิงพมิพ ์ภาพถ่าย และภาพเคลือนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านทีเขา้รว่มประชมุ  

 

3.  แหล่งทมีาของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผูร้บัมอบฉันทะทีท่านผูถื้อหุน้แต่งตงั และจากบริษัท ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

หมายเหต ุเอกสารยืนยนัตวัตนทีท่านส่งใหแ้ก่บริษัท อาท ิสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารทางราชการ

อนืๆ อาจปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลทอี่อนไหว เช่น ศาสนา เชือชาต ิหมู่โลหิต เป็นตน้ ซึงไม่จาํเป็นต่อการประชมุ AGM 

ฉะนนั บริษัทไม่ประสงคจ์ะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหวซึงปรากฏอยู่บนบตัรประชาชน จึงขอใหท้่านทาํการลบ / 

ปกปิดขอ้ความดังกล่าวก่อนการทาํสาํเนาเอกสารส่งมายังบริษัท ในกรณีทีท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที

อ่อนไหวดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดขอ้มูลส่วนบคุคลทอี่อนไหวบนเอกสารทไีดร้บั โดยไม่ถือว่าเป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน  

 

4.  การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

ในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงคท์ีระบุในเอกสารฉบบันี บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคล

ดงัต่อไปนี  

 หน่วยงานรฐับาล หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานกาํกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย ์สาํนักงาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรือบุคคล

อืน เมือบริษัทมีเหตุอนัควรเชือว่าจาํเป็นต่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเพือคุม้ครองสิทธิของบริษัท สิทธิของ

บุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพือปฏิบัติตามทีจาํเป็นแก่การโอนหรือรบัโอนสิทธิ และ/

หรือ หนา้ทขีองบรษิัท  

 ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล  

 ผูใ้หบ้รกิาร หรือทีปรกึษา  

 สืออิเล็กทรอนิกสแ์ละสือสิงพมิพ ์เพอืใชใ้นการเผยแพรร่ายงานการประชุมและประชาสมัพนัธก์ารประชมุ 
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5.  ระยะเวลาในการทบีริษทัเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลของท่าน  

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในระยะเวลาเท่าทีจาํเป็นอย่างเหมาะสมเพอืใชต้ามวตัถปุระสงคที์ไดเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว ทงันี บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอ้ 1 ก) เป็นเวลา 10 ปี และ 

ขอ้ 1 ข) เป็นเวลา 6 เดือน นับตงัแต่วันทีบริษัทไดร้บัขอ้มลูของท่าน เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ เมือพน้

ระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทจะทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคล หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบคุคลไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้อย่างไรก็

ดี บรษิัทอาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านนานขนึหากจาํเป็น ตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง  

 

6.  สิทธขิองท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลสว่นบคุคล  

ภายใตบ้ทบัญญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือ 

ขอรบัสาํเนา โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ทาํลายหรือทาํใหไ้ม่สามารถระบตุวับุคคลไดซ้งึขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงอาจ

ขอคัดคา้นและระงับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัย

ความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านไดแ้ละท่านยงัมีสิทธิขอใหบ้ริษัทเปิดเผยถึงการไดม้าซึง

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านทีท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี หากท่านตอ้งการดาํเนินการตามสิทธิของ

ท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคาํขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานของรฐัทีเกียวขอ้งตามกฎหมายที

เกียวขอ้ง  

 

7.  มาตรการรักษาความมนัคงปลอดภัย  

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีมาตรการรกัษาความมันคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม ซึงครอบคลุมถึงมาตรการ 

ป้องกนัดา้นการบรหิารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ในเรอืงการเขา้ถึงหรอื 

ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล เพือธาํรงไวซ้งึความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพรอ้มใชง้านของ

ขอ้มลู ส่วนบุคคล เพือป้องกันการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปลียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจาก

อาํนาจหรือโดยมิชอบ ทงันี เป็นไปตามทีกฎหมายทีใชบ้งัคบักาํหนด  

 

8.  ติดต่อบรษิทัฯ  

หากท่านมีคาํถาม ขอ้สงสยั หรือมีความประสงคที์จะใชส้ิทธิของท่านทีเกียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โปรด

ติดต่อบรษิัทหรือเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิัท ท ี 

เจา้หนา้ทคีุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน)  

21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชนั 6 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

Email: ca@thaiwah.com, ir@thaiwah.com  

 


