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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่13 

 
นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลสาํหรบัผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

สาํหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2566 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

 บรษิทั ไทย องิเกอร ์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธใินความเป็น
สว่นตวัและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นในฐานะผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบอ านาจ หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะ โดยไดก้ าหนดนโยบาย ระเบยีบ และ หลกัเกณฑต์่างๆ ในการด าเนนิงานของบรษิทัดว้ยมาตรการที่
เขม้งวดในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล เพือ่ให ้ ทา่นไดม้ัน่ใจว่าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นที่
บรษิทัไดร้บัจะถกูน าไปใชต้รงตามความตอ้งการของทา่นและถกูตอ้งตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
พ.ศ. 2562 

 บรษิทัขอแจง้ใหท้า่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดท้ราบถงึวตัถุประสงค ์ ความจ าเป็น และ
รายละเอยีดของการเกบ็รวบรวม ใช ้และ / หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ตลอดจนสทิธติามกฎหมายของทา่นที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

 “ขอ้มลูสว่นบุคคล” หมายถงึ ขอ้มลูทีท่ าใหส้ามารถระบุตวัตนของทา่นได ้ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
 

แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคล และข้อมลูส่วนบคุคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม 

 เมือ่ทา่นด าเนินการลงทะเบยีนในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึรบัมอบฉนัทะส าหรบัการ
ลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 แลว้ บรษิทัจ าเป็นจะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล
ของทา่นตามทีท่า่นแจง้ไวแ้กบ่รษิทั รวมถงึเกบ็รวบรวมขอ้มลู และใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นซึง่ไดร้บัจาก 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ไดแ้ก ่ ชือ่ นามสกลุ อาย ุ วนัเดอืนปีเกดิ เลข
ประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสอืเดนิทาง เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี เลข ทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์ เลขทีบ่ญัชเีงนิ
ฝาก ขอ้มลูการตดิต่อ เชน่ ทีอ่ยูอ่าศยั สถานทีท่ างาน หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข โทรสาร อเีมล หมายเลขไอ
พ ี(IP Address) ขอ้มลูเกีย่วกบัหุน้ ขอ้มลูการบนัทกึเสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และขอ้มลูอืน่ใดทีถ่อืว่าเป็น
ขอ้มลู สว่นบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  

 บรษิทัจ าเป็นตอ้งขอใหส้ง่ภาพถ่าย และ / หรอื ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของทา่นเพือ่ใชใ้นการ
ยนืยนัตวัตน ซึง่ขอ้มลูในบตัรประจ าตวัประชาชนอาจมขีอ้มลูสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดออ่น เชน่ ศาสนา ปรากฏอยู ่ 
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และโดยทีบ่รษิทัไมม่เีจตนาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดออ่นจากทา่น จงึขอความรว่มมอืจาก
ทา่นปิดทบึขอ้มลูในสว่นนัน้กอ่นใหส้ าเนาบตัร ประจ าตวัประชาชนแกบ่รษิทั  หรอืในกรณีทีท่า่นไมส่ะดวก 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธดิ าเนินการดงักล่าวแทน 
  

วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

 บรษิทัจะเกบ็รวบรวม ใช ้และ / หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นเทา่ทีจ่ าเป็นภายใตว้ตัถุประสงค์
อนัชอบดว้ยกฎหมาย หรอืมฐีานทางกฎหมายรองรบั ไมว่่าจะเป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย (Legal 
Obligation) เชน่ การเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ การยนืยนัตวัตน การจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
รวมถงึ การจดัสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  และการด าเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เชน่ พระราชบญัญตัิ
มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ และกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืการ
ด าเนินงานทีจ่ าเป็นภายใตป้ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั หรอืของบุคคลหรอืนิตบิุคคลอืน่ 
(Legitimate Interest) เชน่ การจ่ายเงนิปันผล การจดัท ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ถ่ายทอดภาพและเสยีง
ส าหรบัการประชมุ การบนัทกึภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชมุเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานของการประชมุ การ
ประชาสมัพนัธท์างสือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์การรกัษาความปลอดภยั รวมถงึเพือ่การอืน่ใดทีจ่ าเป็นโดย
ค านึงถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น และไมเ่กนิขอบเขตทีท่า่น สามารถคาดหมายไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล  
 

การเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 

 บรษิทัอาจเปิดเผย และแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นใหก้บับุคคลและนิตบิุคคลอืน่ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น
กลุ่มของบรษิทั (“บุคคลอืน่”) หน่วยงานของรฐั หน่วยงานก ากบัดแูล และบุคคลหรอืหน่วยงานอืน่ที ่ เกีย่วขอ้ง
ภายใตว้ตัถุประสงคท์ีก่ าหนดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูฉบบันี้ เชน่ กระทรวงพาณิชย ์ ส านกังาน
คณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทั ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ศาล ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูม้อี านาจตามกฎหมาย เป็น
ตน้ ทัง้นี้ บรษิทัจะดแูลใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานที ่ เป็นผูร้บัขอ้มลูดงักล่าวเกบ็รวบรวม ใช ้ และ / หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นตามขอบเขตและวตัถุประสงคต์่างๆ ที ่ก าหนดในนโยบายฉบบันี้  
 

ระยะเวลาในการจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 

 บรษิทัจะด าเนินการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นเป็นความลบัภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย
ตลอดระยะเวลาทีท่า่นเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หรอืจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว
ขา้งตน้ ซึง่อาจจ าเป็นตอ้งเกบ็รกัษาไวต้่อไปภายหลงัจากนัน้หากมกีฎหมาย ก าหนดหรอือนุญาตไวเ้ป็น 
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ระยะเวลาไมเ่กนิ 10 ปี ทัง้นี้ บรษิทัจะมกีารด าเนินการในขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่ลบหรอืท าลาย ขอ้มลูสว่น
บุคคล หรอืท าใหเ้ป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบุถงึตวัตนของทา่นไดเ้มือ่หมดความจ าเป็นหรอืสิน้สดุระยะเวลา
ดงักล่าว 
 

การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไวเ้ป็นอยา่งดตีามมาตรการเชงิเทคนิคและมาตรการเชงิ 
บรหิารจดัการ เพือ่รกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม และเพือ่ป้องกนั
การละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย ระเบยีบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
เชน่ มาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรการเพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้ร้บัขอ้มลูไปจาก
บรษิทัใช ้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูนอกวตัถุประสงค ์ หรอืโดยไมม่อี านาจหรอืโดยไมช่อบ บรษิทัไดม้กีารปรบัปรงุ
นโยบาย ระเบยีบ และหลกัเกณฑ ์ดงักล่าวเป็นระยะๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 นอกจากนี้ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ทีป่รกึษา และผูร้บัขอ้มลูจากบรษิทัมหีน้าที่
ตอ้งรกัษาความลบัขอ้มลู สว่นบุคคลตามมาตรการรกัษาความลบัทีบ่รษิทัก าหนด 
 

 สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  

 ในฐานะทีท่า่นเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ทา่นมสีทิธติ่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562  อาท ิสทิธขิอถอนความยนิยอม สทิธขิอเขา้ถงึขอ้มลู สทิธขิอถ่ายโอนขอ้มลู สทิธิ
ขอคดัคา้น สทิธขิอใหล้บหรอืท าลายขอ้มลู สทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู สทิธขิอใหแ้กไ้ขขอ้มลู สทิธริอ้งเรยีน 
โดยทา่นสามารถขอใชส้ทิธ ิ ต่างๆ ได ้ ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและทีก่ าหนดไวใ้นขณะนี้หรอืทีจ่ะมกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตตลอดจนหลกัเกณฑ ์ ตามทีบ่รษิทัก าหนดขึน้ ในกรณีทา่นมอีายไุมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ 
หรอืถกูจ ากดัความสามารถในการท านิตกิรรมตามกฎหมาย ทา่นสามารถขอใชส้ทิธโิดยใหบ้ดิาและมารดา ผูใ้ช้
อ านาจปกครอง หรอืผูม้อี านาจกระท าการแทน เป็นผูแ้จง้ความประสงค์  

 ทัง้นี้ หากทา่นตอ้งการด าเนนิการตามสทิธขิองทา่น โปรดตดิต่อบรษิทัฯ และบรษิทัจะพจิารณาค าขอ
ของทา่นโดยเรว็ทีส่ดุ อนึ่ง การใชส้ทิธใิดๆ ขา้งต้น อาจถกูจ ากดัโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบางกรณีมเีหตุ
จ าเป็นทีบ่รษิทัอาจปฏเิสธหรอืไม่ สามารถด าเนนิการตามค าขอใชส้ทิธขิา้งตน้ของทา่นได ้ เชน่ ตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมายหรอืค าสัง่ศาล เพือ่ประโยชน์สาธารณะ การใชส้ทิธอิาจละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของบุคคลอืน่ เป็นตน้ 
หากบรษิทัปฏเิสธค าขอขา้งตน้ บรษิทัจะแจง้เหตุผลของการ ปฏเิสธใหท้า่นทราบ 
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การติดต่อบริษทั  

 หากทา่นมขีอ้เสนอแนะ หรอืตอ้งการสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัรายละเอยีดการเกบ็รวบรวม ใช ้ และ / 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น รวมถงึการขอใชส้ทิธ ิทา่นสามารถตดิต่อบรษิทั ผา่นชอ่งทางดงันี้ 
  

 บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) โทร 02 – 8987608  

 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

 อเีมล ์: tatdao@thaienger.com 

 ทีต่ัง้ : 88 หมู ่4 ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 32 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่13 : นโยบายความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

 



บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
เลชที่ 88 หมู ่4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ี11130 

                                                                             
หน้า 1 จาก 1 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่14 

 

 

แบบการส่งคาํถามล่วงหน้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

 

กรณุากรอกข้อมลูเบือ้งต้นของท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกบัข้อซกัถามในวาระการประชุม 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย) 

………………………………………………………………………………………………… 
2. ประเภทบุคคล 

  ผูถ้อืหุน้ 
  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. โปรดระบวุาระการประชมุและขอ้ซกัถามของทา่น 

กรณุาระบุวาระการประชมุหน้าคาํถาม เพือ่ใหบ้รษิทัตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่14 : แบบสง่ค าถามล่วงหน้าของการประชมุ 


