
 บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (“บร�ษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
และมีความมุ�งมั่นที่จะปกป�องคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ถือหุ�นและ/หร�อผู�รับมอบฉันทะ (“ท�าน”) ที่บร�ษัททำการเก็บรวบรวม ใช� 
และเป�ดเผย (“ประมวลผล”) อย�างมีประสิทธิภาพและเพ�่อให�บรรลุวัตถุประสงค�เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญ ผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 
บร�ษัทจ�งได�จัดทำประกาศความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) ข�้น ทั้งนี้ เพ�่อให�เป�นไปตามข�อกำหนดและมาตราฐานของพระราชบัญญัติ
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 บร�ษัทขอแนะนำให�ท�านอ�านและทำความเข�าใจประกาศนี้ก�อนให�ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านแก�บร�ษัทฯ หากท�านมีข�อสงสัยหร�อ
ต�องการสอบถามข�อมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ รวมถึงประกาศและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง โปรดติดต�อบร�ษัทตามช�องทาง
การติดต�อที่ปรากฏท�ายประกาศนี้

1. ข�อมูลส�วนบุคคลที่บร�ษัทฯ เก็บรวบรวมจากท�าน

 บร�ษัทมีความจำเป�นต�องเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของท�านเพ�่อดำเนินการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ �นประจำป� 2565 
ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีกระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลที่แตกต�างกันออกไป ทั้งนี้ ข�้นอยู�กับบร�บทของการมีปฏิสัมพันธ�
ระหว�างท�านกับบร�ษัทและช�องทางการใช�สิทธิเข�าร�วมการประชุมของท�าน โดยบร�ษัทอาจเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลจากท�านโดยตรง 
เช�น การกรอกข�อมูลบนแบบฟอร�มและ/หร�อการส�งหนังสือเอกสารมายังบร�ษัททางไปรษณีย� รวมถึงการให�ข�อมูลผ�านโทรศัพท�และ/หร�อ
เว็บไซต� และ/หร�อแอปพลิเคชัน ต�าง ๆ ที่บร�ษัทฯ จัดให�มีข�้นเพ�่อดำเนินการประชุมออนไลน� เป�นต�น ทั้งนี้ บร�ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข�อมูล
ส�วนบุคคลของท�านจากแหล�งอื่น เช�น นายทะเบียนหลักทรัพย�หร�อศูนย�รับฝากหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป�น
ด�วยว�ธีการตามที่กฎหมายกำหนด
 ข�อมูลส�วนบุคคลที่บร�ษัทมีความจำเป�นต�องเก็บรวบรวมจากท�าน ได�แก� ชื ่อ นามสกุล ที่อยู� หมายเลขโทรศัพท� ภาพถ�าย 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู�ถือหลักทรัพย�รวมถึงจำนวนหลักทรัพย�ที ่ท�านถือครอง ข�อมูลเกี ่ยวกับการใช�งาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส� เช�น อีเมล (Email) หมายเลขไอพ� (IP Address) Username & Password บันทึกภาพและเสียง (video) รวมถึง 
รายละเอียดการเข�าร�วมการประชุม และ Activity Log ของการลงคะแนนเสียงเพ�่อใช�สำหรับการจัดประชุมออนไลน� 
 เพ� ่อการพ�สูจน�ตัวตนของผู � เข �าร �วมประชุม บร�ษัทอาจมีความจำเป�นต�องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตนของท�าน เช �น 
บัตรประจำตัวประชาชน หร�อเอกสารอื่นใดที่เกี ่ยวข�อง ซึ ่งอาจมีข�อมูลส�วนบุคคลที่มีความอ�อนไหว (sensitive data) เช�น ศาสนา 
และกรุ�ปเลือดปรากฎ บร�ษัทจ�งขอให�ท�านข�ดฆ�าหร�อป�ดทึบข�อมูลส�วนบุคคลที่มีความอ�อนไหวดังกล�าว หากท�านมิได�ดำเนินการดังกล�าว
บร�ษัทฯ ถือว�าท�านอนุญาตให�บร�ษัทฯ ทำการปกป�ดข�อมูลดังกล�าวได� โดยเอกสารดังกล�าวมีผลสมบูรณ�และบังคับใช�ได�ทุกประการ ทั้งนี้ 
หากบร�ษัทฯ ไม�สามารถทำการปกป�ดข�อมูลนั้นได�เนื่องจากข�อจำกัดบางประการ บร�ษัทฯ ขอยืนยันว�าการดำเนินการดังกล�าวจะเป�นไป
เพ�่อการพ�สูจน�ตัวตนเท�านั้น โดยบร�ษัทฯ ไม�มีความประสงค�ที่จะเก็บรวบรวม หร�อใช�ข�อมูลส�วนบุคคลที่อ�อนไหวดังกล�าว 
 บร�ษัทจะทำการบันทึกภาพและเสียง (video) ในการประชุมออนไลน�ครั้งนี้ เพ�่อประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมายและประโยชน�
ของผู�ถือหุ�น 

2. วัตถุประสงค�ในการเก็บรวบรวม ใช� และเป�ดข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน

 ลำดับที่                                                      วัตถุประสงค�                    ฐานทางกฎหมาย

เพ�่อดำเนินการสมัครเข�าใช�งานเว็ปไซต� และ/หร�อแอพพลิเคชั่นที่บร�ษัทฯ จัดให�มีข�้น
เพ�่อดำเนินการประชุมออนไลน� (Cisco Webex Meeting)

1 ประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมาย
(Legitimate Interest)

เพ�่อการดำเนินการต�าง ๆ เกี่ยวกับการบร�หารจัดการทะเบียนผู�ถือหุ�น การมอบฉันทะ
และการดำเนินการอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวข�อง เพ�่อให�สอดคล�องและเป�นไปตามกฎหมายที่
กำกับดูแลธุรกิจของบร�ษัทฯ 

2 การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal obligation)

เพ�่อดำเนินการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 และดำเนินการบร�หารจัดการ
ต�าง ๆ เพ�อ่ให�การประชุมสำเร็จตามวัตถุประสงค� เช�น การลงทะเบียนและจัดการทะเบียน
ผู�ถือหุ�น การบันทึกการลงมติ เป�นต�น

3 การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal obligation)

ประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมาย
(Legitimate Interest)

คำบอกกล�าวคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565



 
 ลำดับที่                                                      วัตถุประสงค�                   ฐานทางกฎหมาย

เพ�่อการจ�ายเง�นป�นผลแก�ผู�ถือหุ�น (หากมี)4 การปฏิบัติตามสัญญา
(Contract)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal obligation)

เพ�่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หร�อว�ดีโอระหว�างการประชุม เพ�่อประโยชน�ในการ 
เผยแพร�การประชุมผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ และช�องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบร�ษัทฯ 
หร�อเพ� ่อให�ผู � เข �าร�วมประชุมได�รับชมในภายหลัง หร�อเพ� ่อการประชาสัมพันธ�
เพ�่อประโยชน�ของบร�ษัทฯ หร�อเพ�่อประโยชน�ของผู�เข�าร�วมประชุม

5 ประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมาย
(Legitimate Interest)

เพ�่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมจัดส�งให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
เช�น กระทรวงพาณิชย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ผู �ถือหุ �น รวมถึงการ
เผยแพร�รายละเอียดในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ และช�องทางการสื่อสารอื่น ๆ

6 การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal obligation)

ประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมาย
(Legitimate Interest)

เพ�่อจัดทำฐานข�อมูลผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholder) ของบร�ษัทฯ และ/หร�อบร�หาร
จัดการความสัมพันธ�ระหว�างบร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�น รวมถึงการติดต�อสื่อสารและ
การประสานงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง 

7 ประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมาย
(Legitimate Interest)

เพ�่อการดำเนินการต�าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน�วยงาน
ราชการองค�กรอิสระ หร�อเจ�าพนักงานที่มีอำนาจและหน�าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 
เช�น คำสั ่งของศาล เจ�าพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการ และการรายงานหร�อ
เป�ดเผยข�อมูลต�อหน�วยงานราชการ หร�อองค�กรอิสระที่มีอำนาจตามกฎหมาย 

8 ประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมาย
(Legitimate Interest)

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคล

 บร�ษัทฯ เก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของท�านตราบเท�าที่จำเป�นเพ�่อดำเนินการตามวัตถุประสงค�ที่ได�แจ�งไว�ตามประกาศฉบับนี้ 
ในกรณีที่ไม�สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข�อมูลได�ชัดเจน บร�ษัทฯ จะเก็บรักษาข�อมูลไว�ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได�ตาม
มาตรฐานของการเก็บรวบรวมข�อมูล เช�น กำหนดอายุความโดยทั่วไป 10 ป�
 ทั้งนี้ หากบร�ษัทฯ ไม�มีความจำเป�นที่จะต�องเก็บรักษาข�อมูลของท�านตามกฎหมายแล�ว บร�ษัทฯ จะทำลาย ลบ หร�อทำให�ข�อมูล
ส�วนบุคคลเป�นข�อมูลที่ไม�สามารถระบุตัวบุคคลที่เป�นเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลได�

4. สิทธิของท�านในฐานะเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) : ท�านสามารถเพ�กถอนความยินยอมที่เคยให�แก�บร�ษัทฯ 
   ได�ทุกเมื่อ 
 • สิทธิในการขอเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล (Right of access) : ท�านสามารถขอสำเนาข�อมูลส�วนบุคคลของท�านที่บร�ษัทเก็บ
   รักษาไว�และตรวจสอบว�าบร�ษัทได�ดำเนินการโดยชอบด�วยกฎหมาย
 • สิทธิในการขอแก� ไขข�อมูลส�วนบุคคล (Right to rectification) : ท�านมีสิทธิขอแก� ไขข�อมูลส�วนบุคคลของท�านให�ถูกต�อง 
   สมบูรณ�และเป�นป�จจ�บัน 
 • สิทธิในการขอลบข�อมูลส�วนบุคคล (Right to erasure) : ท�านมีสิทธิร�องขอให�บร�ษัทฯ ลบ ทำลาย หร�อทำให�ข�อมูลส�วนบุคคล
   ของท�านไม�สามารถระบุตัวตนของท�านได�
 • สิทธิในการคัดค�าน (Right to object) : ท�านมีสิทธิขอคัดค�านการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของท�านที่บร�ษัทฯ ประมวลผลได�
 • สิทธิในการระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล (Right to restriction of processing) : ท�านมีสิทธิขอให�บร�ษัทฯ ระงับการประมวลผล
   ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านชั่วคราวได� เช�น เมื่อท�านต�องการให�บร�ษัทฯ แก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลของท�านให�ถูกต�อง หร�อเมื่อท�าน
   ร�องขอให�บร�ษัทฯ พ�สูจน�เหตุผล หร�อฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน
 • สิทธิในการโอนข�อมูลส�วนบุคคล ( Right to data portability) : ในกรณีที่ระบบข�อมูลของบร�ษัทฯ รองรับการอ�านหร�อใช�งาน
    โดยทั่วไปด�วยเคร�่องมือหร�ออ�ปกรณ�ที่ทำงานอัตโนมัติ และสามารถใช� หร�อเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลได�ด�วยว�ธีการอัตโนมัติ 
   ท�านสามารถขอรับสำเนาข�อมูลส�วนบุคคลของท�านได� รวมถึงขอให�มีการโอนถ�ายข�อมูลดังกล�าวไปยังผู�ควบคุมข�อมูลอื่น
   โดยอัตโนมัติได� และขอรับข�อมูลส�วนบุคคลที่มีการส�งหร�อโอนดังกล�าวได�



5. การเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน

 บร�ษัทฯ อาจทำการเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�านให�แก�บุคคลภายนอกเท�าที ่จำเป�นเพ�่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามที่
กำหนดไว�ในประกาศบับนี ้ รวมถึงการปฏิบัติตามหร�อการใช�สิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย  หร�อเพ� ่อการก�อตั ้งสิทธิเร�ยกร�องตาม
กฎหมาย  หร�อการยกข�้นต�อสู�สิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย หร�อเพ�่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลบร�ษัทฯ หร�อที่บร�ษัทฯ มีหน�าที่
ต�องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบร�ษัทฯ อาจส�งข�อมูลส�วนบุคคลของท�านไปยังบุคคลดังต�อไปนี้
 5.1. ตัวแทน ผู�รับจ�างและ/หร�อผู�รับจ�างช�วง และ/หร�อผู�ให�บร�การ ทั้งนี้ เพ�่อให�บุคคลเหล�านี้สามารถให�บร�การแก�บร�ษัทฯ ได� 
         เช�น ผู�ให�บร�การด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู�ให�บร�การด�านการจัดประชุมออนไลน� ที่ปร�กษาทางบัญชี 
         และที่ปร�กษากฎหมาย เป�นต�น
 5.2. หน�วยงานราชการ หน�วยงานของรัฐบาล หร�อหน�วยงานที่มีหน�าที่กำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด เช�น กรมสรรพากร 
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� สำนักงานตรวจเง�นแผ�นดิน และบุคคลอื่นใดที่บร�ษัทฯ 
        ต�องเป�ดเผยข�อมูลเท�าที่กฎหมายหร�อกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องกำหนด หร�อในกรณีเฉพาะอื่น ๆ เช�น เป�นไปตามคำสั่งศาล

6. ช�องทางการติดต�อ

 กรณีที่ท�านมีข�อสงสัย หร�อข�อซักถามเพ��มเติมเกี่ยวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน หร�อหากท�านมีความประสงค�
จะใช�สิทธิประการใด ๆ สามารถติดต�อบร�ษัทฯได�ที่  TH.EX.DPO@kerryexpresss.com หร�อ Call Center 1217

              12 มีนาคม 2565

 ทั้งนี้ ในบางกรณีบร�ษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอใช�สิทธิข�างต�นได� หากมีเหตุอันชอบธรรมด�วยกฎหมาย หร�อเป�นการดำเนินการใด ๆ 
เพ�่อวัตถุประสงค�หร�อเป�นกรณีที่ต�องปฏิบัติตามกฎหมายหร�อคำสั่งศาล หร�อเป�นกรณีที่อาจส�งผลกระทบและก�อให�เกิดความเสียหาย
ต�อสิทธิหร�อเสร�ภาพของเจ�าของข�อมูลหร�อบุคคลอื่น


