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แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
สําหรบัการประชุมผู้ถือหุน้ 

 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลและได้จัดทําแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
และการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้  
 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  
บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ (หากมี) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึก 
วีดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจําเป็นสําหรับการคัดกรองโรคของบุคคลท่ีมาเข้าร่วมการประชุม)   

 

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ 
อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีไม่จําเป็นต่อการ ประชุมผู้ถือหุ้น
ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนําส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิด ข้อความอ่อนไหวดังกล่าวบริษัท 
สงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารท่ีได้รับ โดยไม่ถือเป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน  
 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สําเนาบัตรหรือสําเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลท่ีท่านย่ืน ประกอบการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม 

2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ท่ีบริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD ในฐานะนาย ทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท 

3. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณ
การประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก 
หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัท เผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าวของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัท เพ่ือขอให้ 
ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้ 

 

การประมวลผลข้อมูล 
 

เม่ือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วบริษัท จะดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังในรูปแบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจัดเก็บในหรือ ต่างประเทศ 

(Shared drive/Cloud) เพ่ือการดําเนินการท่ีจําเป็นสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง กิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมเพ่ือเรียกประชุม รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับ คะแนนเสียง 

จ่ายเงินปันผลประจําปี (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมคร้ังนั้น) ดําเนินการ ตามสิทธิอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหุ้น
พึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น (หากมี) ติดต่อและจัดส่งเอกสารให้แก่ ผู้ถือหุ้น รวมถึงดําเนิน
กิจกรรมของบริษัท ท่ีจัดให้กับผู้ถือหุ้น 
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3. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือประมวลผลเก่ียวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเป็น 
ข้อมูลสํารองในการตรวจสอบกรณีจําเป็น และเปิดเผยไปยังบริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดการประชุมใน รูปแบบ 
Live Broadcast เพ่ือจัดทําระบบท่ีเกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี) เปิดเผยไปยัง ผู้ให้บริการ 
(Organizer) ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ท่ีจัดให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและ จําเป็น และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะเท่าท่ีจําเป็น) ของบุคคลท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดต่อ
อันตราย (หากพบ) ไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ี กฎหมาย
กําหนด 

 

สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีสอบถามในระหว่างการประชุม อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการ
ประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และถูกจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล  
 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  
บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 

การเรียกประชุม การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลประจําปี (กรณี 
มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น) การดําเนินการตามสิทธิอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ ถือหุ้น 
(หากมี) รวมถึงการติดต่อและจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น เช่น 56-1 One Report รายงานทางการเงิน เป็นต้น  

 

ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพ่ือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอ่ืน โดยหมายความรวมถึงหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอ่ืนๆ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และประกาศ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยสมเหตุสมผล
และไม่เกินขอบเขตท่ีเจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ 
เช่น การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว หรือ CCTV เพ่ือบันทึกข้อมูลท่ีจําเป็นใช้ทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ 
และ รักษาความปลอดภัย หรือการจัดกิจกรรมของบริษัท สําหรับผู้ถือหุ้น 

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ณ สํานักงานของบริษัท หรือสถานท่ี 

จัดเก็บเอกสารท่ีบริษัท เช่าใช้พ้ืนท่ี หรือสถานท่ีจัดเก็บเอกสารของบริษัทผู้รับจ้างท่ีบริษัท ว่าจ้างให้จัดเก็บเอกสารสําคัญ และ 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของบริษัทเอง รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารโดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึง 
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพ่ืออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็น เป็นระยะเวลา 10 ปี นับต้ังแต่วันท่ีบริษัท ได้รับ 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผล 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท จะทําลายข้อมูลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน  
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ให้ความยินยอมไว้ 

ท้ังนี้ การเพิกถอนย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูล 
ส่วนบุคคลท่ีไม่ได้ให้ความยินยอมสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับ 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยย่ืนคําร้องต่อบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท โดยบริษัท จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้อง ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําร้อง
ดังกล่าว บริษัท อาจปฏิเสธสิทธิของ เจ้าของข้อมูลได้ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้  
 

การทบทวนและเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัท อาจปรับปรุงแนวปฏิบัตินี้เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง  
 
ช่องทางการติดต่อ  
ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 02-275-9789 
อีเมล์ : secretary@twz.co.th 


