บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
คําประกาศคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สํ าหรับการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอ คําถาม วาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท ประจําปี 2565
บริ ษทั บี ที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล จึ งขอแจ้งข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ให้ท่านทราบ เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562โดยมี หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มกี ารเก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ จําเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของแต่ละท่าน (ตามแบบฟอร์ มในการให้ขอ้ มูล) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
1.1) ข้อมูลที่ ใช้ระบุ ตวั ตนได้แก่ ชื่ อ นามสกุล คํานําหน้า วันเดื อนปี เกิ ด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ลายมื อชื่ อ
ภาพถ่าย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) หนังสื อรับรองจาก
บริ ษทั หลักทรั พย์หรื อเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด
1.2) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล (Email)
1.3) ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลการถือหุน้ ประวัติการทํางาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ประวัติการฟ้องร้องหรื อถูก
ฟ้ องร้องดําเนิ นคดี ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ
บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ของตนเอง ของคุ่สมรสและบุ ตร รวมไปถึ งเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ หลักฐานแสดง
คุณวุฒิการศึกษา สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสื อรับรองการทํางาน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่ งอาจมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น
ข้อมูลศาสนา บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิ ดทึบ
ข้อมูลส่ วนนั้นได้
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดําเนิ นการเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด
ทั้งนี้ บ ริ ษ ทั ฯ อาจรวบรวมข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลที่ ได้รั บมาจากแหล่ งอื่ น ได้แ ก่ นายทะเบี ย นหลักทรั พย์ หรื อ ศู นย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (TSD) ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เฉพาะในกรณี ที่มีความ
จําเป็ นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความเป็ นผู ้
ถือหุ ้นของผูเ้ สนอคําถาม วาระ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ โดยผูถ้ ือหุน้
กรณี ที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562ให้อาํ นาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความยินยอม
จากท่าน เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม ได้แก่
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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กรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น เป็ นข้อมูลที่จาํ เป็ นในการพิจารณาคุณสมบัติของผู ้
เสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่จาํ เป็ นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรื อบุคคลที่ท่านเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณาเข้ารั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการได้ เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรั กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่ จาํ เป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งได้ระบุไว้ในคําประกาศฉบับนี้
ในกรณี ที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลได้ชดั เจน บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่
อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี )
5. สิ ทธิในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิ ทธิ
ต่างๆ ได้แก่ สิ ทธิ ในการถอนความยินยอมสิ ทธิ ในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วน
บุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิ ในการขอให้ลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ใน
การขอให้โอนข้อมูลส่ วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด สิ ทธิ ร้องเรี ยน และสิ ทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรื อหน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อแจ้งในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ การ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริ ษทั ฯ หรื อให้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคล หรื อ
หน่ วยงานราชการ ซึ่ งทํางานร่ วมกับบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคําประกาศฉบับนี้ เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานภาครัฐ
หรื อตามคําสัง่ ของเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจ
7. การติดต่ อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อต้องการสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล โปรดติ ดต่อตาม
ช่องทางดังต่อไปนี้:
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
อีเมล: ir@btw.co.th
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