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ค ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัส ำหรบักำรประชุมผู้ถือหุ้น 

(Privacy Notice) 

 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรยีกว่า “บรษิทั”)  
ให้ความส าคญัและเคารพสทิธใินความเป็นส่วนตวัและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใน
ฐานะ   ผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบอ านาจ หรอืผู้รบัมอบฉันทะ (“ท่าน”) โดยได้ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนว
ปฏบิตั ิในการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยความเขม้งวดในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล เพือ่ให้
ท่านมัน่ใจว่าบรษิทัจะน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละถูกต้องตามกฎหมาย จงึขอ
แจง้ใหท้ราบถงึรายละเอยีดการเกบ็รวบรวม การใช ้และหรอืการเปิดเผย (รวมเรยีกว่า “การประมวลผล”) รวม
ตลอดถึงการลบและท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ช่องทางออนไลน์ และหรอืช่องทางอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด ดงันี้   

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมูล 
    1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผย 

      บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยขน์ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้และการเขา้ร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วนัเดือนปีเกิด เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนังสอืเดินทาง เลข
ประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีเลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์เลขทีบ่ญัชเีงนิฝาก ข้อมลูการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่อาศยั สถานที่
ท างาน หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อเีมล ขอ้มลูการบนัทกึเสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และขอ้มูล
อื่นใดทีถ่อืว่าเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

     1.2 แหล่งท่ีมำของข้อมูล 
  บรษิทัจะด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ /หรอื อาจเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัจากนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์เช่น บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
ตน้ เฉพาะในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นดว้ยวธิกีารตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
2. วตัถปุระสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บรษิทัด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นภายใต้วตัถุประสงค์อนัชอบด้วย
กฎหมายหรอืมฐีานทางกฎหมายรองรบั ดงัต่อไปนี้ 
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วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมูล ฐำนทำงกฎหมำย 
1. เพื่อการเรยีกประชุมและการด าเนินการประชุมผู้
ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่ง เอกสารที่
เกี่ยวข้อง และการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญัติมหาชน จ ากัด 
พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เป็นตน้ และกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

2. เพื่อการบริหารจัดการบริษัท เช่น การจัดท า
รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น การถ่ายทอดภาพและ
เสียงส าหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงการประชุมเพื่อใช้เป็น
หลกัฐานของการประชุม การประชาสมัพนัธ์ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความ
ปลอดภยั การจดักจิกรรม หรอืการส่งข่าวสารหรอื
ข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน เป็นต้น 
รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จ าเป็นโดยค านึงถึงสิทธิขัน้
พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกิน
ขอบ เขตที่ ท่ านส ามารถคาดหมายได้ อย่ า ง
สมเหตุสมผล 

เป็นการจ าเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของบรษิทั (Legitimate Interest)   

 
3. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 บรษิทัมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ให้แก่หน่วยงานของรฐั หน่วยงานก ากบัดูแล และอาจเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลหรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งภายใต้วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศความเป็น
ส่วนตวั (Privacy Notice) ฉบบันี้ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ศาล ผูป้ระมวลผลข้อมูล ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูม้อี านาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทัง้นี้ บรษิทัจะดูแลใหบุ้คคล
หรอืหน่วยงานที่เป็นผู้รบัขอ้มูลดงักล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขต
และวตัถุประสงคต์่าง ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศฉบบัน้ี 
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4. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

    ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธติามกฎหมาย ดงันี้ 

4.1 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล : เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถขอดขูอ้มลูสว่นบุคคลของตนเองทีอ่ยู่ใน 
 ความครอบครองของบรษิทั และสามารถขอรบัส าเนาขอ้มลูดงักล่าวได้ 

4.2 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง : เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถแจง้ใหบ้รษิทัแกไ้ขขอ้มูลส่วน
บุคคลของตนเองได ้หากพบว่าขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวนัน้ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่สมบูรณ์ 

4.3 สทิธใินการลบขอ้มูลส่วนบุคคล : เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอให้บรษิทัลบขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ตนเองทีพ่บว่าบรษิทัไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไปได้ 

4.4 สทิธใินการหา้มมใิห้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืสทิธใินการคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล :  
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถขอใหบ้รษิทัหยุดหรอืระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของตนเองได้ 

4.5 สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม : หากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ให้ความยนิยอมแก่บรษิทัในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในเรื่องใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความ
ยนิยอมดงักล่าวไดต้ลอดเวลา 

4.6 สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล : เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถขอใหบ้รษิทัส่งส าเนาขอ้มูลส่วน
บุคคลของตนเองที่อยู่ในความครอบครองของบรษิทัไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นได้ในรูปแบบทีม่ี
การจดัเรยีงแลว้ (Structured) ใชก้นัทัว่ไป และเครื่องคอมพวิเตอรส์ามารถอ่านได้ 

         ทัง้นี้ การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวขา้งต้นอาจถูกจ ากดัภายใต้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และมีบางกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใช้สทิธิข้างต้นของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เช่น ต้องปฏบิตัติามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใชส้ทิธิ
ซึ่งอาจละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบรษิทัปฏเิสธค าขอขา้งตน้ บรษิัทจะแจง้เหตุผลของ
การปฏเิสธใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบดว้ย  

         ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้รบัแจง้ปฏเิสธค าขอใช้สทิธขิา้งต้นหรอืเหน็ว่าบรษิทัปฏบิตัฝ่ิาฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถส่งค ารอ้งเรยีน
ต่อหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีนของบรษิทัหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลตามกฎหมายได้ 
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5. ระยะเวลำในกำรจดัเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัทจะจดัเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดร้ะบุไวใ้นประกาศฉบบันี้ในระหว่างทีท่่านเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามทีก่ าหนดไวใ้น
ระเบียบของบรษิัท ซึ่งอาจจ าเป็นต้องเก็บรกัษาไว้ต่อไปภายหลงัจากนัน้หากมกีฎหมายก าหนด ทัง้นี้ เมื่อพ้น
ระยะเวลาการจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล บรษิทัจะด าเนินการในขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่ลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วน
บุคคล หรอืท าใหเ้ป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุถงึตวัตนของท่านไดเ้มื่อหมดความจ าเป็นหรอืสิน้สุดระยะเวลาดงักล่าว 

6. กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทมมีาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ในเชิง

เทคนิคและเชงิบรหิารจดัการ เพื่อป้องกนัมใิหข้อ้มูลสูญหาย หรอืมกีารเขา้ถงึ ลบ ท าลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบัอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกบันโยบาย มาตรการและแนวปฏบิตัิส าหรบัการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศและไซเบอรข์องบรษิทั 

นอกจากนี้ บรษิทัได้ก าหนดให้มนีโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยประกาศให้ทราบกนัทัว่ทัง้องคก์ร 
พรอ้มแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงปลอดภยัในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล โดยธ ารง
ไวซ้ึ่งความเป็นความลบั (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพรอ้มใช้งาน (Availability) 
ของขอ้มลูสว่นบุคคล รวมทัง้จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายดงักล่าวและประกาศฉบบันี้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
7. ควำมรบัผิดชอบของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัไดก้ าหนดใหเ้จา้หน้าทีเ่ฉพาะผูท้ีม่อี านาจหน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านัน้ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะ
ด าเนินการใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติามประกาศฉบบันี้อย่างเคร่งครดั 
8. กำรเปล่ียนแปลงแก้ไขค ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวั 

ในการปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงประกาศฉบบันี้ บรษิทัอาจพจิารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหน็สมควร 
และจะท าการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบรษิัท โดยมวีนัที่ของเวอร์ชนัล่าสุดก ากบัอยู่ตอนท้าย 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัขอแนะน าใหท้่านโปรดตรวจสอบเพือ่รบัทราบประกาศฉบบัใหม่อย่างสม ่าเสมอ  
9. กำรติดต่อสอบถำม  
      หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และหรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สทิธิตามประกาศฉบบันี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามบรษิัทและหรือ
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลผ่านขอ่งทางดงันี้ 
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1. ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
• ชื่อ : บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
• สถานทีต่ดิต่อ : 99 ถนนสุรศกัดิ ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  
• ช่องทางการตดิต่อ : โทรศพัท ์0-2630-0700 ต่อ ส านกัเลขานุการบรษิทั ( สลข. ) 

 
2. เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 

• สถานทีต่ดิต่อ : 99 ถนนสุรศกัดิ ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
• ช่องทางการตดิต่อ : อเีมล : dpo@bam.co.th 
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