
1 

ประกาศความเป�นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น 

 

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป�นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ประกาศฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือ
เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม  

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป�นแก่การดำเนินงานของบริษัทตามวัตถุประสงคท์ี่
ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ และตามขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้  

ประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคล 

รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคลพืน้ฐาน 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนป�เกิด เพศ สัญชาติ เลข
ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลยืนยันตวัตนอื่นๆ ที่
ทางราชการออกให้  

2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ป�จจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมล  

3. ข้อมูลอาชีพ เช่น ประสบการณ์และประวัติการทำงาน และบริหารหรือการ
ดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ  

4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคารและข้อมูลทางธนาคาร 
ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  

5. รายละเอียดการถือหุ้น เช่น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ การจอง
หุ้น/หุ้นกู้ การซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจำหน่ายหุ้น สิทธิในการรับเงินป�นผล การ
ลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉนัทะ คำเสนอซื้อและเสนอขาย เงื่อนไข
ในการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ สำเนาข้อซักถามและข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้น 
และการติดต่ออื่นๆ ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท ในฐานะผู้ถือ
หุ้น ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท 

6. ข้อมูลเกี ่ยวกับครอบครัว เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลของสมาชิกใน
ครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะ รวมถึงการถือหุ้น ประวัติการจ้างงาน 
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ประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคล 

รายละเอียด 

และการบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ของบุคคล
ดังกล่าว 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว 

ศาสนา หมู่โลหิต ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง
ดำเนินคดี เป�นต้น 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจำเป�นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือ
เพื่อเข้าทําสัญญา หรือทําธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านกับบริษัท และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท 
บริษัทอาจปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ และตามฐานในการประมวลผล                   
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
ฐานในการประมวลผล         

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท 
เช่น การจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานและ
เอกสารทางทะเบียนของบริษัท การทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท การจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ กับกระทรวงพาณิชย์ การจัดส่ง
เอกสาร หรือหนังสือต่างๆ เพื่อเป�ดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป�นต้น รวมถึงการปฏิบัติตาม
คำสั่งของศาลหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
 

2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง
เพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิใดๆ ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเพื่อ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 
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วัตถุประสงค์ 
ฐานในการประมวลผล         

ข้อมูลส่วนบุคคล 

จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเอกสารอื่นใดที่
เก่ียวข้องการการประชุมผู้ถือหุ้น 

3. เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เช่น การแจ้ง
สิทธิแก่ผู ้ถือหุ้น การส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ประกาศ การ
จ่ายเงินป�นผล หรือรายงานการประชุม  

• การปฏิบัติตามสัญญา 
 

4. เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดตามที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว • ความยินยอม 

 
ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงคต์ามทีไ่ด้แจ้งไว้ขา้งต้น 
บริษัทจะดำเนินการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านเป�นหนังสือ หรือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล 

      บริษัทจะเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี ้
3.1 จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัท เช่น การจองหุ้น การ

จดทะเบียนเป�นผู้ถือหุ้น หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน การติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท หรือได้รับจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ผ่าน
เว็บเบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป�นต้น 

3.2 จากบุคคลอื ่น เช่น ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงหรือผู้ให้การรับรอง หน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้อง หรือ
บุคคลภายนอกที่ให้บริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เป�นต้น 
 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไวต้อ่และได้รบัความ
ยินยอมจากท่าน เป�นระยะเวลา 10 ป� นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นโอนหรือจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของบริษัท และพ้นสภาพ
การเป�นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากเป�นไป
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืน 
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5. การเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1. บริษัทจะใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและได้รับความยินยอมจาก
ท่าน หรือเป�นไปตามหลักเกณฑ์ หรือได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น  

5.2. บริษัทมีสิทธิเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอ่ืน ดังเช่น หน่วยงานและบุคคลต่อไปนี ้

5.2.1. พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ บุคลากรของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 
และมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป�นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล
ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น  

5.2.2. พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง นายหน้าที่
ทำงานหรือให้บริการแก่บริษัท รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ให้บริการพัฒนา
ปรับปรุงหรือดูแลรักษามาตรฐานความมั ่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการรับชำระเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพ 

5.2.3. หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานที่ร้องขอให้บริษัทเป�ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย อาทเิช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอที่
เกี ่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท 

 

5.3. ในกรณีที่มีความจำเป�น บริษัทมีสิทธิส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นในต่างประเทศ 
โดยในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลในต่างประเทศดังกล่าวนั ้น บริษัทจะดำเนินการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเป�นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และ/หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายไทย
กําหนด  

5.4. บริษัทมีสิทธิเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ หรือ 
คำสั่งศาล เช่น การเป�ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป�น
ตามสมควรในการปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนการเป�ดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การ
ควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ  

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบคุคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเก่ียวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
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6.1. สิทธิในการได้รับการแจ้งจากบริษัทให้ทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม ใช้ เป�ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

6.2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ท่านให้ความยินยอมไว้ 
โดยบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ การเพิกถอนความ
ยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เป�ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่น
ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าการเพิกถอน 

6.3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมไว้ 
รวมถึงการขอให้บริษัทเป�ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ 

6.4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป�น
ป�จจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลใด 

6.5. สิทธิในการแจ้งให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุ
ตัวตนของท่านได้ 

6.6. สิทธิในการระงับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เป�ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อข้อมูลส่วน
บุคคลหมดความจำเป�นในการเก็บรักษาไว้ แต่ท่านมีความจำเป�นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

6.7. สิทธิในการให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลรายอื่น ซึ่งโดยสภาพสามารถ
ทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

6.8. สิทธิในการคัดค้านบริษัทเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเป�ดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคล 

6.9. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยยื่นคำร้องขอผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้
ระบุไว้ในข้อ 10. ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวตามทีไ่ดร้้องขอ หากเป�นไปตามกฎหมายกำหนด 

 

7. ผลการเพิกถอนความยินยอม 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบว่า ท่านมีสิทธิพิจารณาเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยิมยอมแก่บริษัทไว้ ทั้งนี้ ท่านยอมรับและรับทราบว่า การเพิกถอน
ความยินยอมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว 

 

8. การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป�นอย่างยิ่ง โดยบริษัทจะจดัให้มีมาตรการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
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ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งมาตรการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอ่ืนๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเป�ดเผย และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ 
เข้าถึงโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

9. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศฯ 

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศฯ ฉบับนี ้ เพื ่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆ โดย
บริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงของประกาศฯ ให้ท่านทราบก่อนจะเร่ิมดำเนินการเปลี่ยนแปลง 

 

10. ช่องทางการติดต่อ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 292 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-313-4848 ต่อ 111 
โทรสาร 02-313-4847 
อีเมล dpo@rtco.co.th 

 
 

 


	3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

