
 

593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศพัท:์ +662 314 2151-2  โทรสาร: +662 319 7301-2  ทะเบียนเลขท่ี 0107558000431  
593/3 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thep Leela 1), Ramkhamhaeng Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel: +662 314 2150-2 Fax: +662 319 7301-2 Business Registration No. 0107558000431 

 

บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

คาํประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สําหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ คาํถาม วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

และช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจําปี 2565 
 

บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ให้ความสําคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงขอแจง้ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ีให้ท่านทราบ เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562โดยมีหลกัเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1.   ข้อมูลส่วนบุคคลที่มกีารเกบ็รวบรวม 
บริษทัฯ จาํเป็นจะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละท่าน (ตามแบบฟอร์มในการใหข้อ้มูล) ในกรณีดงัต่อไปน้ี: 
1.1)  ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวัตนไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้า วนัเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ลายมือช่ือ 

ภาพถ่าย สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนงัสือรับรองจาก
บริษทัหลกัทรัพยห์รือเอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั  

1.2)  ขอ้มูลการติดต่อ ไดแ้ก่ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล (Email) 
1.3)  ขอ้มูลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลการถือหุน้ ประวติัการทาํงาน ประวติัการอบรม ประวติัการศึกษา ประวติัการฟ้องร้องหรือถูก

ฟ้องร้องดาํเนินคดี ตลอดจนขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ของตนเอง ของคุ่สมรสและบุตร รวมไปถึงเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ หลกัฐานแสดง
คุณวฒิุการศึกษา สาํเนาทะเบียนบา้น และหนงัสือรับรองการทาํงาน 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งขอสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซ่ึงอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวปรากฏอยู ่เช่น 
ขอ้มูลศาสนา บริษทัฯ ขอเรียนวา่ บริษทัฯ ไม่มีความประสงคท่ี์จะเกบ็ขอ้มูลดงักล่าว โดยท่านเจา้ของขอ้มูลสามารถปิดทึบ
ขอ้มูลส่วนนั้นได ้

2.   การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลโดยตรงจะดาํเนินการเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวโ้ดยแจง้ชดั 
ทั้ งน้ีบริษทัฯ อาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้รับมาจากแหล่งอ่ืน ได้แก่ นายทะเบียนหลกัทรัพย  ์หรือศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(TSD)  ผูถื้อหุน้ หรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีท่ีมีความ
จาํเป็นดว้ยวธีิการตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

3.  วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและยืนยนัความเป็นผู ้
ถือหุ้นของผูเ้สนอคาํถาม วาระ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัฯ โดยผูถื้อหุน้  

กรณีท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ใหอ้าํนาจในการเกบ็รวบรวมไดโ้ดยยกเวน้การขอความยนิยอม
จากท่าน เพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา เพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ หรือเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ
บริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีความสําคญันอ้ยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ ทั้งน้ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
รวมถึงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณสมบติักรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการเพ่ือวตัถุประสงคข์า้งตน้ เป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการพิจารณาคุณสมบติัของผู ้
เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นดงักล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลท่ีท่านเสนอช่ือเพ่ือ
พิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ อาจไม่สามารถไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการได ้เน่ืองจาก
บริษทัฯ ไม่มีขอ้มูลเพียงพอในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

4.   ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นคาํประกาศฉบบัน้ี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัฯ จะเกบ็รักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ี
อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด  10 ปี ) 

5.   สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิ
ต่างๆ ไดแ้ก่ สิทธิในการถอนความยินยอมสิทธิในการขอเขา้ถึงและรับขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วน
บุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิใน
การขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 

6.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกบับุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ การ
ประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ หรือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือ
หน่วยงานราชการ ซ่ึงทาํงานร่วมกบับริษทัฯ เพ่ือดาํเนินตามวตัถุประสงค์ท่ีไดแ้จง้ในคาํประกาศฉบบัน้ี เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานกาํกบัดูแล หน่วยงานภาครัฐ
หรือตามคาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ  

7.   การตดิต่อ 
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตาม
ช่องทางดงัต่อไปน้ี: 
        ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์  

บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
อีเมล: ir@btw.co.th  


