
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 

 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) ขอแจง้ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ ทราบดงัน้ี 
 
ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) รายละเอียดส าหรับการ
ติดต่อเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 ของบริษทัฯ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล :  
บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ (“การประชุม AGM”) และการเขา้ร่วมการประชุม AGM ของท่าน ดงัน้ี 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล อาย ุท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
(ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ) เลขท่ีบญัชีธนาคาร (ท่ีใชใ้น
การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินปันผล) อีเมล หมายเลขโทรสาร (หากมี) เลขประจ าตวัผูถื้อหุ้น 
จ านวนหุน้ อาชีพ  

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว ไดแ้ก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวติัการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสุขภาพ 
และอาการของโรค  
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการบนัทึกภาพถ่าย เสียงและภาพเคล่ือนไหวของการประชุม AGM 
ในกรณีท่ีท่านตอ้งส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่านให้กบับริษทัฯ โปรดทราบว่า บริษทัฯ 
ไม่มีความประสงค์ท่ีจะเก็บรวบรวม หรือ ใช้ขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่โลหิต และ ศาสนาท่ีปรากฏบนบตัร
ประจ าตวัประชาชนของท่าน ดงันั้น บริษทัฯ ขอใหท้่านปิดทบัขอ้มูลดงักล่าว โดยหากท่านมิไดป้กปิด
ขอ้มูลขา้งตน้ บริษทัฯ จะถือว่าท่านอนุญาตให้บริษทัฯ ด าเนินการปกปิดขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน 
และใหถื้อวา่มีผลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทุกประการ 

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :  
บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคแ์ละฐานการประมวลผล ดงัน้ี 
2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

2.1.1 บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลของท่านตามขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 เพื่อเรียก จดัให้มี 
การบริหารจัดการทะเบียนผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ และด าเนินการการประชุม AGM ตาม
กฎหมาย รวมถึงการอ่ืนใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอ่ืนใด 

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย 
2.2.1 บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดการประชุม การ

บริหารจดัการในการจดัประชุม การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การบนัทึกการลงมติ การจดัท า
บนัทึกรายงานการประชุม AGM เพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นหลกัฐานในการเขา้
ร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นประโยชน์ชอบธรรม
ของบริษทัฯ และบุคคลอ่ืน โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 



 

 
 
 

 

 
 

2.2.2 บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใช ้ขอ้มูลของท่าน ตามขอ้ 1.2 เพื่อใชส้ าหรับคดักรองผูมี้ความเส่ียง
ติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกบัประโยชน์ดา้นการสาธารณสุข 
เพื่อการป้องกนัโรคติดต่ออนัตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบติัในการประชุม 
AGM 

2.2.3 บริษทัฯ มีการบนัทึกภาพถ่าย เสียงและภาพเคล่ือนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการ
รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือส่ิงพิมพ์ 
ภาพถ่าย เสียงและภาพเคล่ือนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฎภาพของท่านท่ีเขา้ร่วม
ประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตวับุคคลท่ีเขา้ร่วมประชุม 

2.2.4 บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลเก่ียวกบัหมายเลขบญัชีธนาคารเพื่อด าเนินการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล :  
บริษทัฯ ได้รับขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น การกรอกขอ้มูลแบบสอบถามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
หรือจากการสอบถามท่านโดยตรง หรือการขอใหส่้งเอกสารท่ีมีขอ้มูลขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 ของท่านตามและ
จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล :  
บริษทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจดัการประชุม AGM และ
การเขา้ร่วมการประชุม AGM ดงัน้ี 
4.1 หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย : กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4.2 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์และส่ือส่ิงพมิพ์ : เพื่อใชเ้ผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพนัธ์การประชุม 
4.3 ตวัแทน ผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งช่วง หรือ ผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประชุม AGM รวมถึงแต่

ไม่จ ากดัเพียง ผูต้รวจสอบบญัชี ผูจ้ดัการประชุม AGM และการอ านวยความสะดวกในการประชุม 
AGM ธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น ตามความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

5. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล :  
บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นใช้ขอ้มูลเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้ โดย บริษทัฯ คาดหมายว่าจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลา
ท่ีบริษทัฯ ยงัมีความสัมพนัธ์ หรือ ให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และอาจเก็บรักษาขอ้มูลของท่านต่อไปตาม
อายุความทางกฎหมายหรือเพื่อปฏิบติัตามความจ าเป็นตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้ง ใช้ ปฏิบติัตามหรือยกขึ้น
ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนใดตามนโยบายของบริษทัฯ โปรดทราบว่าเม่ือพน้ระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัฯ จะท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้ 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการ
คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิท่ีจะ
ขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตร้ะยะเวลาจดัเก็บ สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอ่ืน สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการ
ถอนความยนิยอม 



 

 
 
 

 

 
 

7. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ : 
หากท่านมีขอ้สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือตอ้งการด าเนินการตามสิทธิของท่าน  โปรดติดต่อบริษทัฯ 
ตามช่องทางการติดต่อดงัต่อไปน้ี: 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์: 02-374-4730   
โทรสาร: 02-374-7743   

 
และบริษทัฯ จะพิจารณาค าขอของท่านโดยเร็วท่ีสุด  โดยบริษทัฯ จะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษทัฯ ไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้


