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ประกาศ 
ที่ บค. 006/04/2565 

เรื่อง การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น 
 
 บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งในกรณีที ่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว (ซึ ่งเรียกว่า 
“ตัวแทน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตอ่ข้อมูลสว่นบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “กฎหมาย”) บริษัท
ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการแจ้งประกาศฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทเก็บ 
รวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งสิทธิให้ท่านทราบในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล
และช่องทางการการติดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 :  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยบริษัทได้ขอ
แจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วย
กฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี ้
 

ที ่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
1 เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะและอื่น ๆ สำหรับ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมาย 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
 

2 เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

3 เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการ
จัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ  
เป็นต้น 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

4 เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวีดีโอระหว่างการประชุม รวมถึงบันทึก
การประชุมและจัดทำรายงานการประชุม เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์
บริษัท และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

5 เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ผู้ถือ
หุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือก  
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงานและการ
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นตามที่
บริษัทเห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม 
เป็นต้น 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

7 เพื่อเป็นฐานข้อมูล และเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ 
ใด ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
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ที ่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
8 เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของบริษัท และ/หรือใช้

ข้อมูลเพื่อบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริษัท 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

9 เพื ่อการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับการ
ตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

10 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
การดำเนินการคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

11 เพื ่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั ่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระหรือเจ้า
พนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก 
คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการและการรายงาน
หรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

 
 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อบริษัทในการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ
หน้าที่ของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 
และกฎหมายอื่นที่กำกับธุรกิจ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบริษัทอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาผู้ถือหุ้น
ระหว่างท่านกับบริษัทรวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีท่านในฐานะผู้ถือหุ้นได้ 
 
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
 โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท  
แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เพศ 

อายุ สัญชาติ ลายมือช่ือ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาพถ่าย 
(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
(3) ข้อมูลการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีบัญชีธนาคารที่ใช้รับผลประโยชน์กรณจี่ายเงินปันผล 
(4) ข้อมูลการติดต่อบริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อ

บริษัท 
(5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวีดีโอ 
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน (Username) Line ID 
(7) ข้อมูลอื่น ๆ  

 
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) 

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัท 
ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และ
ถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถปกปิด
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ข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยัน
ตัวตนของท่านเท่านั้น 

นอกจากนี้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ มี
ความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 3 :  ระยะเวลาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บรวบรวม ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทยังมี
ความสัมพันธ์กับท่าน หรือระยะเวลาที่บริษัทยังมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ
บริษัท 
 
ส่วนที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูล 
 ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี ้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
บุคคลภายนอก ดังนี ้

4.1 บริษัทย่อย และบริษัทในเครือบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้

อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร เป็น
ต้น 

4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่าง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดกรรมการ
และการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน 

4.4 ธนาคารหรือสถานบันการเงินท่ีมีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น 
4.5 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
ส่วนที่ 5:  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
 บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ 
และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปแบบของผู้ให้บริการในต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 6 :  การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็นมาตรการใน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
ได้มีมาตรการ ดังนี้ 

6.1 พนักงานหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
และปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

6.2 กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัว
บุคคลผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด 



 

การแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น                                หนา้ที่ 4 ของจำนวน 5 หนา้  

 
 

6.3 ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้  
ความยินยอมไว้แล้วนั้น บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นผู้รับข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
มาตรการตามประกาศฉบับนี้ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 

6.4 ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลใน
ระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูล หรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมี
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่า หรือดีกว่ามาตรการตามประกาศฉบับนี้ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 

6.5 ในการรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น หรือกลุ่มบริษัทในเครือต้องทำการ
ตรวจสอบจากผู้โอนหรือต้นทางก่อนดำเนินการใด ๆ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะรับโอนมานั้น ผู้โอนหรือต้นทางได้รับ เก็บ 
รวบรวม ใช้ เปิดเผย แสดงหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการที่
กฎหมายกำหนด ห้ามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

6.6 ในกรณีที ่มีการฝ่าฝืนมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท และ/หรือ
มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วน
บุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความ
เสียหายจากการละเมิด หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก รวมถึง
การละเลย หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (log Out) ฐานข้อมูลหรือระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยการกระทำของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.7 บริษัทมีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยการ
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.8 บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการ
เก็บรักษา หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลร้องขอ หรือท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม 

 
ส่วนที่ 7 :  สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามที่ช่องทางที่บริษัทกำหนดในส่วนที่ 7 ซึ่ง 
สิทธิต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี ้

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท เว้นแต่ การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย
หรือสัญญาที่มีประโยชน์กับท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้
ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาของท่านซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้ 

7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิในการ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน สำหรับกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมาย
กำหนด 



 

การแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น                                หนา้ที่ 5 ของจำนวน 5 หนา้  

 
 

7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบ
ข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านได้ 

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท
ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถ ูกต้อง  (Right to Rectification) กรณีที ่ท่านเห็นว่าข้อมูล 
ที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

7.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ผู้มี
อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ 

 
ส่วนที่ 8 :  วิธีการติดต่อ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
315 อาคารอาคเนย์ ช้ัน 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726  
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
315 อาคารอาคเนย์ ช้ัน 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
อีเมล DPOSEG@tgh.co.th 

 
ส่วนที่ 9 :  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
 บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศแจ้งการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล 
หรือข้อความสั้น (SMS) ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย 
 
  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565   
 
 
 

(นายโชติพัฒน์ พีชานนท์) 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 


