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แบบแจ้งเกี)ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านสื)ออเิล็กทรอนิกส์ 

ของบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
(“การประชุม AGM) 

 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสาํคญักบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบ ฉนัทะ หรือ
ผู้ รับมอบอํานาจจากบคุคลดงักลา่ว และเพืOอทา่นทราบถงึรายละเอียดการดําเนินการคุ้มครองและปฏิบตัติอ่ ข้อมลูสว่น
บคุคลของทา่นตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล บริษัทจงึขอแจ้งข้อมลูให้ทา่นทราบดงัตอ่ไปนี V 
 
ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  รายละเอียดสาํหรับการตดิตอ่เป็นไป ตามทีO
ปรากฏในเอกสารเชิญประชมุของบริษัท 
 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที)บริษัทเกบ็รวบรวม 

บริษัทจําเป็นต้องจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพืOอประโยชน์ในการจดัการประชมุ AGM และการเข้าร่วมการ 
ประชมุ AGM ดงัตอ่ไปนี V  
ก)  ข้อมูลส่วนบุคคลทั)วไป 

1) ข้อมูลการตดิต่อ เชน่ ทีOอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ อีเมล ข้อมลูบญัชีผู้ใช้โซเชียล
มีเดีย(เชน่ ไอดีไลน์ บญัชีเฟซบุ๊ก)  

2) ข้อมูลที)ใช้ระบุตวัตน เชน่ ชืOอ-นามสกลุ เพศ สญัชาต ิอาชีพ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย 
ลายมือชืOอเลขทีOบตัรประจําตวัประชาชน เลขทีOหนงัสอืเดนิทาง หรือข้อมลูบนบตัรทีOออกโดยรัฐบาล/
หนว่ยงานราชการอืOน ๆ ทีOคล้ายคลงึกนั  

3) ข้อมูลอื)น ๆ เชน่ ข้อมลูภาพนิOงหรือภาพเคลืOอนไหว และเสยีงทีOถกูบนัทกึสาํหรับกิจกรรมตา่ง ๆ ทีO
เกีOยวข้องกบัการเตรียมการและการดําเนินการประชมุ AGM  

ข)  ข้อมูลส่วนบุคคลที)อ่อนไหว เชน่ เชื Vอชาต ิศาสนา ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูชีวภาพ (เชน่ ข้อมลูการ
จดจําใบหน้า และ ลายนิ Vวมือ) ข้อมลูสขุภาพหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจจิตใจ และประวตัอิาชญากรรม 

 
2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที)บริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่าน 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยอาศยัฐานทางกฎหมายตาม 
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี V  
ก)  ฐานการปฏบิตัหิน้าที)ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพืOอ
เรียกประชมุและดําเนินการประชมุ AGM ซึOงรวมถงึการยืนยนัตวัตนของทา่น การสง่เอกสารตา่ง ๆ ทีO
เกีOยวข้อง และเพืOอดําเนินการใด ๆ เพืOอให้เป็นไปตามมตทีิOประชมุในประชมุ AGM และตามกฎหมาย 
รวมถงึการอืOนใด เพืOอให้เป็นไปตามกฎหมายและเพืOอให้เป็นไปตามคําสัOงของหนว่ยงานภาครัฐทีOมีอํานาจ 
โดยเป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และ
กฎหมายอืOนใด  

ข) ฐานความจาํเป็นเพื)อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามข้อ 1ก) เพืOอใช้ในการ จดัทํา
บนัทกึรายงานการประชมุ AGM และเป็นหลกัฐานในการเข้าร่วมประชมุของทา่น รวมถงึเพืOอการใด ๆ ตาม 
จําเป็นทีOเกีOยวข้อง อนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัทและบคุคลอืOน โดยไมเ่กินขอบเขตทีOทา่น
สามารถ คาดหมายได้อยา่งสมเหตสุมผล 
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บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นของทา่นตามข้อ 1ข) เพืOอให้เป็นไปตาม 
มาตรการและแนวทางปฏิบตัใินการประชมุ AGM 
บริษัทบนัทกึภาพนิOง ภาพเคลืOอนไหว และเสยีง ทีOเกีOยวข้องกบัการจดัและการดําเนินการประชมุ AGM เพืOอ
ใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชมุ รายงานและการประชาสมัพนัธ์การประชมุ AGM ทางสืOออิเลก็ทรอนิกส์ 
และ สืOอสิOงพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลืOอนไหวของการประชมุ AGM อาจปรากฏภาพของทา่นทีOเข้าร่วม
ประชมุ 

 
3.  แหล่งที)มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทได้รับข้อมลูสว่นบคุคลจากทา่นโดยตรง จากผู้ รับมอบฉนัทะทีOทา่นผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Vง และจากบริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 
หมายเหตุ เอกสารยืนยนัตวัตนที0ท่านส่งใหแ้ก่บริษัท อาทิ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารทาง 
ราชการอื0น ๆ อาจปรากฏขอ้มูลส่วนบคุคลที0อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชืIอชาติ หมู่โลหิต เป็นตน้ ซึ0งไม่จําเป็นต่อการ
ประชมุ AGM ฉะนัIน บริษัท ไม่ประสงค์จะเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลที0อ่อนไหวซึ0งปรากฏอยู่บนบตัรประชาชน จึงขอให ้
ท่านทําการลบ ปกปิดขอ้ความดงักล่าวก่อนการทําสําเนาเอกสารส่งมายงับริษัท ในกรณีที0ท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มูล
ส่วนบคุคลที0อ่อนไหว ดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดขอ้มูลส่วนบคุคลที0อ่อนไหวบนเอกสารที0ไดร้บั โดย
ไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวม ขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน 

 
4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ทีOระบใุนเอกสารฉบบันี V บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่ 
บคุคลดงัตอ่ไปนี V 

• หนว่ยงานรัฐบาล หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล หนว่ยงานกํากบัดแูล (เชน่ กระทรวงพาณิชย์ สาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น) หรือ 
บคุคลอืOน เมืOอบริษัทมีเหตอุนัควรเชืOอวา่จําเป็นตอ่การปฏิบตัติามกฎหมาย หรือเพืOอคุ้มครองสทิธิของบริษัท 
สทิธิของบคุคลภายนอก หรือความปลอดภยัของบคุคล รวมถงึเพืOอปฏิบตัติามทีOจําเป็นแก่การโอนหรือรับโอน
สทิธิ และ/หรือ หน้าทีOของบริษัท –  

• ผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 

• ผู้ให้บริการ หรือทีOปรึกษา  

• สืOออิเลก็ทรอนิกส์และสืOอสิOงพิมพ์ เพืOอใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชมุและประชาสมัพนัธ์การประชมุ 
 
5.  ระยะเวลาในการที)บริษัทเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในระยะเวลาเทา่ทีOจําเป็นอยา่งเหมาะสมเพืOอใช้ตามวตัถปุระสงค์ทีO 
ได้เก็บรวบรวม ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ทั Vงนี V บริษัทคาดหมายวา่จะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลตามข้อ nก) เป็นเวลา 
no ปี และ ข้อ nข) เป็นเวลา 10 ปี นบัตั Vงแตว่นัทีOบริษัทได้รับข้อมลูของทา่น เพืOอให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้างต้น 
เมืOอพ้น ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะ ทําลายข้อมลูสว่นบคุคล 
หรือทําให้ข้อมลูสว่นบคุคลไมส่ามารถระบตุวับคุคลได้ อยา่งไรก็ดี เราอาจเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล 
ของทา่นนานขึ Vนหากจําเป็นตามกฎหมายทีOเกีOยวข้อง 

 
6.  สทิธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบญัญตัแิหง่กฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายทีOเกีOยวข้อง ทา่นอาจมีสทิธิในการขอเข้าถงึ และ/หรือ 
ขอรับสาํเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลายหรือทําให้ไมส่ามารถระบตุวับคุคลได้ซึOงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
รวมถงึอาจขอ คดัค้าน และระงบั การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในบางกรณี 
และหากบริษัทอาศยั ความ ยินยอมของทา่น ทา่นอาจถอนความยินยอมของทา่นได้ 
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และทา่นยงัมีสทิธิขอให้บริษัทเปิดเผยถงึการได้มาซึOงข้อมลูสว่น บคุคลของทา่นทีO 
ทา่นไมไ่ด้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี V หากทา่นต้องการดําเนินการตามสทิธิของทา่น โปรดตดิตอ่ บริษัท 
โดยบริษัท จะพิจารณาคําขอของทา่นและจะตดิตอ่ทา่นโดยเร็ว หากบริษัทไมป่ฏิบตัติามกฎหมายเกีOยวกบัการ 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ทา่นมีสทิธิร้องเรียนไปยงัหนว่ยงานของรัฐทีOเกีOยวข้องตามกฎหมายทีOเกีOยวข้อง 

 
7.  มาตรการรักษาความมั)นคงปลอดภยั 

บริษัทได้จดัให้มีมาตรการรักษาความมัOนคงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลทีOเหมาะสม ซึOงครอบคลมุถงึมาตรการ 
ปอ้งกนัด้าน การบริหารจดัการ มาตรการปอ้งกนัด้านเทคนิค และมาตรการปอ้งกนัทางกายภาพ 
ในเรืOองการเข้าถงึหรือ ควบคมุการ เข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคล เพืOอธํารงไว้ซึOงความลบั ความถกูต้องครบถ้วน 
และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมลู สว่นบคุคล เพืOอปอ้งกนัการสญูหาย เข้าถงึ ใช้ เปลีOยนแปลง แก้ไข 
หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอํานาจหรือ โดยมิชอบ ทั Vงนี V เป็นไปตามทีOกฎหมายทีOใช้บงัคบักําหนด 

 
ตดิต่อบริษัท 

หากทา่นมีคําถาม ข้อสงสยั หรือมีความประสงค์ทีOจะใช้สทิธิของทา่นทีOเกีOยวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
โปรดตดิตอ่บริษัท หรือเจ้าหน้าทีOคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัททีO 

เจ้าหน้าทีOคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (สาํนกังานใหญ่) 
475 อาคารสริิภิญโญ ยนิูตเลขทีO 1801 ชั Vน 18  
ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-248-3745-6 Fax 02-248-3747   
Email : pdpa@ii.co.th 

ทั Vงนี V หากทา่นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลมีข้อทกัท้วงประการใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวนัทีO 14 เมษายน 
2565 เวลา 17.00 น. เพืOอจะได้ดําเนินการในสว่นทีOเกีOยวข้องตอ่ไป 
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