
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 

(Privacy Policy for Shareholder Meeting) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการท่ีบริษัท วีจีไอ จํากัด 
(มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
คัสโตเดียน หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ 

1. บรษัิทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปน้ีจากท่านโดยตรง 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย 
เสียงบันทึก ลายมือช่ือ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีประจําตัวผู้เสีย
ภาษีอากร เลขท่ีบัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับ
อนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับข่ีหรือข้อมูลบนบัตรอ่ืน
ใดท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทท่ีถือ จํานวนท่ีถือ 
หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ช่ือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในท่ีประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่
ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจํานวนเงินปันผล  

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล 

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี ธนาคารทีเปิดบัญชี เลข 
swift ท่ีอยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาท่ีเก่ียวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share 
Purchase Agreement) 

4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพ่ือคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด) 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายทีบ่รษัิทฯ อาศยัสําหรบัการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐาน
การปฏิบัติตามสัญญา สําหรับการเริ่มต้นทําสัญญาหรือการเข้าทําสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/
หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้
อํานาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) 
เพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดําเนินการตามคําขอของท่าน 

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดําเนินเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ 

3) การจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทําเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออก ใบ
หุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แตกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพ่ือการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปล่ียนหุ้น/
หลักทรัพย ์



 

 

4) การดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ 

5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ 

6) การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคําสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายของศาล หน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล หน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ  

7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามท่ีจําเป็น เช่น เพ่ือตรวจสอบและ
ป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ 

9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอ่ืน (แล้วแต่กรณ)ี 
เช่น เพ่ือการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีบริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้า
ร่วมการประชุมท่ีบริษัทฯ จัดข้ึนได้ 

3. การเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มวีจีไอ 0

1 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ท่ีปรึกษา หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง  

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสงูกว่าหรือต�ากว่าของประเทศไทย ท้ังน้ี บริษัทฯจะดําเนินการตามข้ันตอน
ท่ีกฎหมายกําหนด 

5. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ี
บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท้ังน้ี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานข้ึนหาก
จําเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง 
ขอรับสําเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่
บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลายหรือทําให้เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 
และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีท่านเห็น
ว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 

 

 
1 “บริษัทในกลุ่มวีจีไอ” หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 



 

 

7. มาตรการรกัษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง
มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการ
เข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือธํารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน
ของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับกําหนด 

8. ติดต่อบรษัิทฯ 

หากท่านมีคําถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด
ติดต่อบริษัทฯ ท่ี 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 21 ช้ัน 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ +66 2273 8884 ต่อ 391 
อีเมล companysecretary@vgi.co.th 
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