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Wประกาศการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) 

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565  

 

 

   U 
 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความสําคญัของขอ้มลูส่วนบุคคล

ของผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (“ท่าน”) และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 บรษิทัจงึขอแจง้ขอ้มลูใหท่้านทราบดงัต่อไปน้ี  

1.  แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบคุคล และข้อมลูส่วนบคุคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม  

บริษัทได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน และ/หรือจากผู้รบัมอบฉันทะ และ/หรือจากบริษัท 

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิัท โดยบรษิัทจําเป็น 

ตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลสาํหรบัการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 และเขา้รว่มการประชุม ดงัน้ี  

1.1  ขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ คํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ อาย ุทีอ่ยู่ หมายเลขบตัร

ประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

รหสัไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อเีมล เลขประจาํตวัผูถ้อืหุน้ เลขบญัชธีนาคาร 

ภาพถ่าย เสยีง ภาพเคลื่อนไหว หรอืทัง้เสยีงและภาพเคลื่อนไหว จากการบนัทกึวดีโีอ และ/หรอื 

จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ/หรอืจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด  

ทีบ่รษิทัไดจ้ดัเตรยีมไวใ้นการประชุม AGM  

1.2  ขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มลูภาพใบหน้าสําหรบัยนืยนัตวัตนผ่านระบบผ่านระบบตรวจสอบ

และจดจาํใบหน้า (Face Recognition)  

  หมายเหตุ:  บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลศาสนาของท่าน เน่ืองจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว และ 

ไม่จาํเป็นต้องใชป้ระมวลผลสําหรบัการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ในกรณีทีส่ําเนาบตัร

ประชาชนของท่านมขีอ้มูลศาสนาอยู่ด้วย บรษิทัขอความร่วมมอืท่านได้โปรดทําการปิดบงั

ขอ้มลูดงักล่าวก่อนนําส่งใหบ้รษิทั (อาจใชว้ธิกีารฝน หรอืขดีฆ่าจนไมส่ามารถอ่านขอ้มลูได)้ 

หรอืในกรณทีีท่่านไมส่ะดวก ทางบรษิทัขอสงวนสทิธดิาํเนินการดงักล่าวแทน  

2.  ฐานในการประมวลผล และวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมลู  

2.1  ฐานความยนิยอม  

เน่ืองจากเป็นการจดัประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

(สาํหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาทีเ่ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง) จะตอ้งมกีารยนืยนัตวัตนผ่านระบบตรวจสอบ

และจดจําใบหน้า (Face Recognition) ที่ผู้ให้บรกิารระบบการประชุม (E-Meeting) ได้จดัเตรยีมไว้ก่อน

การพจิารณาอนุมตัใิหเ้ขา้รว่มประชุม ดงันัน้ บรษิทัตอ้งเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านตาม ข้อ 1.2 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความจําเป็นสําหรบัเข้าร่วมการประชุม (E-Meeting) โดยบรษิัท 

จะขอความยนิยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม 

ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยนิยอม หรอืถอนความยนิยอมก่อนได้รบัการอนุมตัิให้เข้าร่วมประชุม 

(ดูข้อ 5 สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล) จะส่งผลท่านให้ไม่สามารถลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมการ

ประชุม (E-Meeting) ดว้ยตนเองได ้แต่ท่านยงัสามารถลงทะเบยีนดว้ยวธิกีารมอบฉนัทะไดต้ามปกต ิ

สิง่ทีส่่งมาด้วย 15 
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2.2    ฐานการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย  

บรษิทัจะเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอ้ 1.1 เพื่อเรยีก จดัให้ม ีและ

ดําเนินการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยนืยนัตวัตนของท่าน ตลอดจนการจดัส่งเอกสาร

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจดัเก็บข้อมูลเพื่อเป็นหลกัฐานการประชุมและเพื่อดําเนินการใดๆ เพื่อให้

เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืตามคําสัง่ของ

หน่วยงานภาครฐัทีม่อีํานาจ โดยเป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกาศ

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของการ

ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3   ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  

บรษิทัจะเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูของท่านตามขอ้ 1.1 เพื่อใช้ในการจดัทําบนัทกึรายงาน

การประชุม เพื่อเป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุ้น เพื่อการประชาสมัพนัธ์การประชุม 

รวมถงึเพื่อการใด ๆ ตามจาํเป็นที่เกี่ยวขอ้งอนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัและบุคคลอื่น 

โดยไมเ่กนิขอบเขตทีท่่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

3.  ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล  

บรษิทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จาํเป็นต้องใช้ขอ้มูลเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามทีแ่จง้ไวข้า้งต้น ทัง้น้ี บรษิทัคาดหมายว่าจะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอ้ 1.1 เป็นระยะเวลา 10 ปี และ

ตามข้อ 1.2 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนัที่บรษิัทได้รบัข้อมูลของท่าน ทัง้น้ี เมื่อครบระยะเวลา 

ที่กําหนด บรษิัทจะทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูล 

ทีไ่มส่ามารถระบุตวับุคคลได ้

4.  การเปิดเผย การโอนข้อมลูส่วนบคุคล  

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น                     

ผู้ให้บรกิาร ผู้รบัจา้งของบรษิัทที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการประชุมหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืจดัเก็บ

ขอ้มูล หรอืดูแลเวบ็ไซต์ ตลอดจนผูต้รวจ สอบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย หน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าที ่

ผู้มอีํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทัง้น้ี บรษิัทจะเปิดเผย หรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บรกิาร               

หรอืผู้รบัจ้างเท่าที่จําเป็นต่อการให้บรกิารเท่านัน้ และจะดําเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รบัจ้าง 

ไมใ่ชข้อ้มลูของท่านเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น 

5.  สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมสีิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน              

ซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทั หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวทีต่นไม่ได ้                 

ใหค้วามยนิยอม ขอถอนความยนิยอม คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ขอแก้ไข

ขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจบุนั ขอลบขอ้มลู ทาํลาย หรอืทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบุ

ตวัตน ขอระงบัการใช้ ขอโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลขอตนไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นตามเงื่อนไข 

และวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด ทัง้น้ี หากท่านต้องการดําเนินการตามสทิธขิองท่าน โปรดตดิต่อบรษิทัและ

บรษิัทจะพิจารณาคําขอของท่านโดยเร็วที่สุด ซึ่งการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นอาจถูกจํากัดโดยกฎหมาย                    
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ที่เกี่ยวข้องหรอืบรษิัทอาจปฏิเสธคําขอของท่านได้ในบางกรณี ซึ่งท่านนัน้มีสิทธิในการร้องเรยีนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มอีํานาจตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่านเห็นว่า

บรษิัทฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญัติดงักล่าว หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืต้องการสอบถามขอ้มูล

เพิม่เตมิเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน การเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู และการใชส้ทิธิ

ของท่าน หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนใดๆ ท่านสามารถตดิต่อไดท้ี ่

 สาํนักกรรมการและงานกาํกบัดแูล       

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th 

   โทรศพัท ์ : 0 2641 4611 ต่อ 8700 หรอื 8400  โทรสาร  : 0 2641 4610        
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