
 

คาํประกาศคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคัญกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้ง

ข้อมูลดังต่อไปนีใ้ห้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  

บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ ที่อยู่ หมายเลข

โทรศพัท ์ภาพถ่าย เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ ลายมือช่ือ อีเมล (Email) เลขบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ขอ้มลูเก่ียวกับการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) 
สาํหรบักรณีการประชุมออนไลน ์รวมถึงขอ้มลูการถือหุน้ของบริษัทฯ  

ทั้งนี ้เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ อาจตอ้งขอ

สาํเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บตัรประจาํตัวประชาํชน หรือเอกสารอื่น ซ่ึงอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive 

Data) ปรากฏอยู่ เช่น ขอ้มลูศาสนา บริษัทฯ จึงขอใหท้่านขีดฆ่าหรือปิดทึบขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดงักล่าว หากท่าน

มิไดด้าํเนินการดงักล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตใหบ้ริษัทฯ ปกปิดขอ้มลูนัน้ โดยเอกสารดงักล่าวมีผลสมบูรณแ์ละบงัคบัใช้ได้

ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นไดเ้นื่องจากข้อจาํกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดาํเนินการ

ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงคท์ี่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

อ่อนไหวนัน้ 

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะดาํเนินการเท่าที่จาํเป็นตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

เจา้ของขอ้มลูโดยตรง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ นายทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือศูนยร์ับ

ฝากหลกัทรพัย ์(TSD) หรือ ผูถื้อหุน้ ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีที่มีความจาํเป็นดว้ยวิธีการตามที่กฎหมายกาํหนด 

 

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเ รียกและจัดให้มี 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ตามที่กฎหมายกาํหนด  

กรณีที่พระราชบญัญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อาํนาจในการเก็บรวบรวมไดโ้ดยยกเวน้การขอความ

ยินยอมจากทา่น เช่น การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เวน้แต่ประโยชนด์งักล่าว

มีความสาํคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพืน้ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี ้ 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งซ่ึงบริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตาม ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับเร่ืองคุณสมบติักรรมการและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

4. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จาํเป็น เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นคาํประกาศฉบบันี ้

กรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลา

ที่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี 

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิ

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 

สิทธิการขอให้ลบหรือทาํลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอใหร้ะงับการใชข้้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคล

ตามวิธีการที่กฎหมายกาํหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน  

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน  

บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นเท่าที่จาํเป็น เพื่อแจง้ในรายงานการประชุม รวมถึง

เว็บไซตบ์ริษัทฯ เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน

ราชการ ซ่ึงทํางานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ ได้แจ้งในคําประกาศฉบับนี ้เท่าที่จําเป็น เช่น  

ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สาํนักงานคณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ต ล า ด ห ลัก ท รัพ ย์แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ห น่ ว ย ง า น กํา กั บ ดู แ ล  ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ห รื อ ต า ม คํา สั่ ง ข อ ง เ จ้ า ห น้าที ่

ผูมี้อาํนาจ 

 

7. วิธีการติดต่อ 

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ ติมเ ก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

โปรดติดต่อ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 628 อาคารทริพเพิลไอ ชั้นที่  3  ซอยกลับชม ถนนนนทรี  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เบอรติ์ดต่อ 02 681- 8108  ต่อ 110 หรือ อีเมล: PDPA@iii-logistics.com 
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