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ค ำประกำศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำใน

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 
 

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ให้ควำมส ำคัญกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล           
จึงขอแจง้ขอ้มูลดังต่อไปนี ้ให้ท่ำนทรำบ เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562              
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ข้อมูลสว่นบคุคลทีมี่กำรเก็บรวบรวม  

บรษิัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ดงัต่อไปนี ้

- กรณีผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นในกำรติดต่อกับบริษัทฯ : ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล          
ค ำน ำหน้ำที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท ์โทรสำร จ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นถือ ลำยมือชื่อ อีเมล (Email) ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หนังสือรบัรองจำกบริษัทหลักทรพัย ์หรือ              
เอกส ำหรบัหลกัฐำนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

- กรณีผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ : ไดแ้ก่ ชื่อ นำมสกุล 
ค ำน ำหน้ำชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร ภำพถ่ำย ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ลำยมือชื่อ อีเมล (Email)               
วันเดือนปีเกิด อำยุ เพศ สัญชำติ สถำนภำพสมรส ขอ้มูลกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ประวัติกำรท ำงำน ประวัติกำรอบรม 
ประวตัิกำรศึกษำ ตลอดจนขอ้มลูกำรมีส่วนไดเ้สียทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบรษิัทที่
เก่ียวขอ้ง 

- กรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ :  
ไดแ้ก่ ชื่อ นำมสกลุ อำย ุขอ้มลูกำรถือหุน้ 

ข้อสงวนสิทธิ์ : กรณีที่บรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งขอส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งอำจมีขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีควำม
อ่อนไหวปรำกฏอยู่ เช่น ขอ้มูลศำสนำ บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ บริษัทฯ ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะเก็บขอ้มูลดังกล่ำว โดยท่ำน
เจำ้ของขอ้มลูสำมำรถปิดทึบขอ้มลูส่วนนัน้ได ้

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเทำ่ที่จ  ำเป็นตำมวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวโ้ดยแจง้ชดัในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจำก
เจำ้ของขอ้มลูโดยตรง อย่ำงไรก็ดี บรษิัทฯ อำจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่น ไดแ้ก่ นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือ
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(TSD) ผูถื้อหุน้ หรือผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  ทัง้นีเ้ฉพำะ
ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นดว้ยวิธีกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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3. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบและยืนยัน
ควำมเป็นผูถื้อหุน้ของผูเ้สนอระเบียบวำระกำรประชุม รวมถึงกำรพิจำรณำคุณสมบตัิของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อโดยผูถื้อหุน้
เพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ  

กรณีที่พระรำชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใหอ้  ำนำจในกำรเก็บรวบรวมไดโ้ดยยกเวน้กำรขอ
ควำมยินยอมจำกท่ำน ไดแ้ก่ กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อกำรปฏิบัติตำมสญัญำ กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของ
บริษัทฯ หรือเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เวน้แต่ประโยชนด์งักล่ำวมี
ควำมส ำคญันอ้ยกว่ำสิทธิขัน้พืน้ฐำนในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ตลอดจนเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบรษิัทฯ ทัง้นี ้
กฎหมำยที่ เก่ียวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำม ได้แก่ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับเรื่องคุณสมบตัิกรรมกำร
และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
 กรณีที่กำรเก็บใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคข์ำ้งตน้ เป็นขอ้มูลที่จ  ำเป็นในกำรพิจำรณำคุณสมบตัิของผู้
เสนอระเบียบวำระกำรประชมุ หรือคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ 
หำกท่ำนไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลที่จ ำเป็นดงักล่ำว ท่ำนอำจไม่สำมำรถเสนอวำระกำรประชุม หรือบคุคลที่ท่ำนเสนอชื่อเพื่อ
พิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถไดร้บักำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรได ้เนื่องจำก
บรษิัทฯ ไม่มีขอ้มลูเพียงพอในกำรพิจำรณำตรวจสอบคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 ทัง้นี ้กรณีที่ท่ำนไดเ้สนอชื่อบคุคลอื่นเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบรษิัทฯ หรือกรณีที่ท่ำนเป็นผู้
ไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ บรษิัทฯ ขอใหท้่ำนแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
ไดแ้ก่ ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ หรือคู่สมรสและบุตรของผู้ ไดร้บักำรเสนอ
ชื่อเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ ใหไ้ดท้รำบถึงค ำประกำศคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี้ 

4. ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็น เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม 
ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งไดร้ะบไุวใ้นค ำประกำศฉบบันี ้

กรณีที่ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มูลไวต้ำม
ระยะเวลำที่อำจคำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี 

5. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
สิทธิต่ำง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิกำรถอนควำมยินยอม สิทธิกำรขอเขำ้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล
ใหถ้กูตอ้ง สิทธิกำรขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิกำรขอใหโ้อน 
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ขอ้มลูส่วนบคุคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

6. กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลกับบุคคลอืน่หรือหน่วยงำนอืน่  

บรษิัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเทำ่ที่จ  ำเป็น เพื่อแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหุน้ กำรประชมุผูถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชมุ แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซตบ์รษิัทฯ  

นอกจำกนี ้บรษิัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงำน
รำชกำร ซึ่งท ำงำนร่วมกับบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในค ำประกำศฉบับนี ้เท่ำที่จ  ำเป็น เช่น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงำนก ำกับดูแล 
หน่วยงำนภำครฐัหรือตำมค ำสั่งของเจำ้หนำ้ที่ ผูม้ีอ  ำนำจ 

7. วิธีกำรติดต่อ  

กรณีที่ท่ำนมีขอ้สงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรด
ติดต่อ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 628 อำคำรทริพเพิลไอ ชัน้ที่  3  ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่อง
นนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 เบอรต์ิดต่อ 02 681- 8108  ต่อ 110 หรือ อีเมล: PDPA@iii-logistics.com 
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