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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ส าหรับ ผู้ถือหุ้น และตัวแทนบุคคลดังกล่าว 

 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทมีความตระหนักถึงความส าคัญในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว บริษัทจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือป้องกันการ
เข้าถึง เปิดเผย น าไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนั้น บริษัทจึงจัดท าประกาศฉบับนี้ขึ้นเพ่ือชี้แจง 
รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การท าลายข้อมูล อีก
ทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประโยชน์ของท่านในการท าธุรกรรม และ/หรือใช้บริการกับบริษัท เพ่ือ

ปฎิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท โดย
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของบริษัท  เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค ์ ฐานกฎหมาย 
 เพ่ือการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และอ่ืนๆ ส าหรับผู้
ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
 

 ฐานปฎิบัติตามกฎหมาย 
 

 การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 
 

 ฐานสัญญา 
 ฐานปฎิบัติตามกฎหมาย 
 

 การจัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น การลงมติ การบันทึกภาพและเสียง หรือวีดีโอ ระหว่างประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ร่วมประชุมได้รับชมภายหลัง หรือเพ่ือ
กิจกรรมใดของบริษัทอันเป็นประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

 เพ่ือบันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น การเผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์บริษัท 
 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

 เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย การด าเนินคดีต่างๆ และการบังคับ
คดีตามกฎหมาย 
 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ฐานปฎิบัติตามกฎหมาย 
 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค าสั่ง
หน่วยงานที่ก ากับดูแล เจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอิสระ 
 

 ฐานปฎิบัติตามกฎหมาย 
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วัตถุประสงค ์ ฐานกฎหมาย 
 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง 
 

 ฐานปฎิบัติตามกฎหมาย 
 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน 
บริษัทท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้  หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล เพ่ือท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน อันได้แก ่
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเป็นข้อมูลแสดงตัวตนของท่าน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล

ธรรมดาที่ท าให้สามารถระบุตัวตนท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น 
 ข้อมูลส่วนตัว : ได้แก่ ข้อมูลบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เพศ วัน 

เดือน ปีเกิด สัญชาติ ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนชื่อ - สกุล ภาพถ่าย ลายมือชื่อ ข้อมูลในส าเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลในเอกสารยืนยันตัวตนที่
หน่วยงานก ากับดูแลออกให้ 

 ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์อีเมล ไลน์ไอดี 
 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ส าเนาหน้าสมุดธนาคาร  หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อ - สกุล จ านวนหุ้น เป็นต้น 
 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าประชุม /ติดต่อกับบริษัท / เช่น การบันทึกเสียง             การ

บันทึกภาพนิ่ง หรือ วีดีโอ 
 ข้อมูลการสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ รวมถึงการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล บันทึกข้อความ

ไลน์ หรือวิธีการอ่ืนใด 
 ข้อมูลอาชีพ ความคิดเห็น ค าถาม ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลคัดกรองโรคระบาด 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้บริษัทฯ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว บริษัทไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน จึงขอให้ท่าน ลบ ปกปิดข้อมูลก่อนท าส าเนาส่งบริษัท กรณีท่านไม่ได้ปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลดังกล่าว และถือว่าเอกสารมีผลสมบูรณ์บังคับใช้ได้ตาม
กฎหมาย หากบริษัท ไม่สามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวท่านได้เนื่องจากข้อจ ากัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันตัวตนท่านเท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เว้นแต่ใน
กรณีท่ีกฎหมายอนุญาตให้สามารถกระท าได้ 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น 
 ข้อมูลศาสนา 
 ข้อมูลหมู่โลหิต 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลประเภท ดังต่อไปนี้ 
3.1 บริษัทในเครือ หน่วยงานภายในบริษัทที่เก่ียวข้องตามกระบวนการ การมีนิติสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น 
3.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่  หรือมีค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือด าเนินการตามที่

กฎหมายก าหนด เช่น การรายงานข้อมูลต่อกรมสรรพากร 
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3.3 ตัวแทน ผู้ รับจ้าง/ ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือ ผู้ ให้บริการ ส าหรับการด าเนินการใดๆให้แก่บริษัท               
เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น 

3.4 ธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน ที่จ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้น 
3.5 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น 
3.6 ผู้แทนผู้ถือหุ้น 
3.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุม 
 
 

4. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุม

ของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 สิทธิในการขอเข้าถึง รับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฎิเสธค าขอของท่านตาม
กฎหมายหรือค าสั่งศาล และกรณีที่การขอเข้าถึงและรับส าเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

4.3 สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
4.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน ให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
4.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
4.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้

แจ้งท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป เพ่ือประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ของท่าน 

4.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

4.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุใน
การปฏิ เสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย  ( เช่น  บริษัทสามารถแสดงให้ เห็นว่ าการ เก็บรวบรวม                             
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
การปฎิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัท) 

4.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถขอให้บริษัท ลบหรือท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรือท าให้เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัท หมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องใน
นโยบาย หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 
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5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้

แจ้งในหนังสือฉบับนี้ กรณีท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะท าการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตาม
นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และอาจเก็บต่อไป เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย ตามอายุความทาง
กฎหมาย 

ทั้งนี ้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทท าการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เมื่อหมดความจ าเป็นในการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยวิธีท าลายผ่านเครื่องย่อยกระดาษ หรือลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์อย่างถาวร 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีความ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อ
พิพาทนั้นจะได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

 
 

6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ 
ในบางกรณ ีบริษัท อาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากประเทศไทย เนื่องจากบริษัท มีบริษัทในเครือ บริษัท         ในกลุ่มซึ่งตั้งอยู่
ต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจหรือการท าธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทอาจจ าเป็นที่
จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านั้น รวมถึง หน่วยงานราชการที่ปรึกษาวิชาชีพ บุคคลที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือประกอบการด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 
 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง

กับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด และแนวปฎิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัท
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7.2 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน               
การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพ่ือให้บริษัทสามารถปฎิบัติ
ตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ 

 
 

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับค าร้องขอจากเจ้าของข้อมูล  ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทน 

โดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฏหมาย โดยสามารถยื่นค าร้องขอในเรื่องต่างๆ ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัท
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้าน การ
จัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใดๆ เช่น การแจ้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะ
ด าเนินการบันทึกหลักฐานค าคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทได้ก าหนดให้มีบุคคลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้  อันได้แก่ ผู้จัดการขึ้นไป หัวหน้า พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ เฉพาะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการ
ประมวลผล เท่านั้น โดยบริษัทจะด าเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฎิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 

 
 

10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะท าการประกาศแจ้งให้

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  (www.thaitex.com) ป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะน าให้
ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล 

การให้ข้อมูลในเอกสารให้ความยินยอม (Consent from) ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ 
โปรดระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้  หากท่านยังคงให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลภายหลังจากที่ประกาศมีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว  จะถือว่าท่านได้รับทราบการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

 
 

11. การติดต่อสอบถาม 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ 
11.1  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

ชื่อ   : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
สถานที่ติดต่อ   : (ส านักงาน) 

     เลขที ่99/1-3 หมู่ที ่13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ต าบลบางแก้ว 
     อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท ์02 – 033 -  2333 
เว็บไซต์                    : www.thaitex.com 
อีเมล                       : info@thaitex.com 

 
 

11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
สถานที่ติดต่อ  :  เลขที ่99/1-3 หมู่ที ่13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ต าบลบางแก้ว 

  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท ์02 – 033 -  2333 ต่อ 407 
อีเมล   : dpo@thaitex.com 

 

http://www.thaitex.com/
mailto:dpo@thaitex.com

