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นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) 
ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุน้ของ บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล (ตำมนิยำมที่ระบดุำ้นลำ่ง) 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ คสัโตเดียน หรือผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทน  
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ 

เรำอำจเปลีย่นแปลง และ/หรอืปรบัปรุงนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีเ้ป็นครัง้ครำว โดยเรำจะแจง้ทำ่นเพิ่มเติมหำก
มีกำรปรบัปรุงที่ส  ำคญั เรำจะระบุวนัที่นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำไดม้ีกำรปรบัปรุงครัง้ล่ำสดุไวท้ำงดำ้นล่ำงของ
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั ทัง้นี ้เรำสนับสนุนใหท้่ำนอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนีอ้ย่ำงระมัดระวัง และตรวจสอบ
นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อทบทวนกำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ที่เรำอำจด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดในนโยบำย
ควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

เพื่อวตัถปุระสงคข์องนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท ำ
ใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ตำมที่ระบดุำ้นลำ่งนี ้

โดยบรษัิทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นทัง้ทำงตรงและทำงออ้มจำกแหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น เรำอำจ
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรง (เช่น เมื่อท่ำนมีปฎิสมัพันธ์ผ่ำนแพลตฟอรม์ออนไลนข์องบริษัทฯ ผ่ำน
เว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทำงโทรศพัทม์ือถือ กำรติดต่อสื่อสำรทำงอีเมล โทรศพัท ์แบบสอบถำม นำมบตัร 
ไปรษณีย ์ระหว่ำงกำรประชุมและงำนกิจกรรมต่ำง ๆ กำรนัดหมำยพบปะกับท่ำน หรือจำกแหล่งขอ้มูลในระบบ ระบบ 
ไดรฟ์กลำง/ฐำนขอ้มลูกลำงของบรษัิทฯ หรอืระบบซอฟทแ์วรข์นสง่ และ/หรอืไฟลอ์ิเลก็ทรอนิกส)์  

นอกจำกนี ้เรำอำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนทำงออ้ม เช่น จำกศนูยฝ์ำกหลกัทรพัยห์รือแหลง่ขอ้มลู
สำธำรณะ (เช่น สื่อสงัคมออนไลน ์และเว็บไซตข์องบคุคลภำยนอกหรือหน่วยงำนรฐัที่เก่ียวขอ้ง) ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลที่
บริษัทฯ เก็บรวบรวมนัน้ขึน้อยู่กับควำมสมัพนัธ์ของท่ำนที่มีกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม BTS โดยตวัอย่ำงขอ้มูลส่วน
บคุคลของทำ่นท่ีบรษัิทฯ อำจเก็บรวบรวมมีดงัตอ่ไปนี ้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-นำมสกุล เพศ สญัชำติ อำชีพ วันเดือนปีเกิด สถำนภำพ รูปถ่ำย ภำพถ่ำย   
เสียงบนัทึก ลำยมือช่ือ เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน เลขที่หนงัสือเดินทำง เลขที่ประจ ำตวัผูเ้สียภำษี
อำกร เลขที่บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือกำรรบัอนญุำต
ประกอบกิจกำร (เช่น คสัโตเดียน) รวมถึงขอ้มลูจำกใบอนญุำตขบัขี่หรือขอ้มลูบนบตัรอื่นใดที่ออกโดย 
หน่วยงำนรำชกำร รำยละเอียดกำรถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จ ำนวนที่ถือ 
หมำยเลข ประเภท สัดส่วนกำรถือ) รำยละเอียดกำรมอบฉันทะ (ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร ับมอบฉันทะ  



 

 
 

ช่ือกรรมกำรอิสระของบรษัิทฯ) ขอ้มลูกำรลงมติในท่ีประชมุ (เช่น กำรใชส้ทิธิออกเสยีงของทำ่นในแต่ละ
วำระวำ่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เป็นตน้) และ/หรอืจ ำนวนเงินปันผล  

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ และ/หรอือีเมล 

3) ข้อมูลทางการเงนิ เช่น ขอ้มลูบญัชีธนำคำร (เช่น ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี ธนำคำรทีเปิดบญัชี เลข swift ที่
อยู่บัญชี) และ/หรือรำยละเอียดตำมสัญญำที่เก่ียวข้อง เช่น สัญญำซือ้ขำยหุ้น (Share Purchase 
Agreement) 

4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ขอ้มูลสขุภำพ (เพื่อคดักรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบำด) 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อไดร้ับควำมยินยอมโดยชดั
แจง้จำกทำ่น หรอืตอ่เมื่อกฎหมำยอนญุำตใหก้ระท ำได ้

หำกท่ำนไดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นใดนอกจำกตวัท่ำนเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดำ มำรดำ คู่สมรส บตุร 
หรือบคุคลที่ติดต่อในกรณีฉกุเฉิน) เช่น ช่ือ-นำมสกุล ที่อยู่ ควำมสมัพนัธ ์ขอ้มลูติดต่อ และเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จะ
ถือว่ำท่ำนรบัรองและรบัประกนัตอ่บริษัทฯ ว่ำท่ำนมีอ ำนำจในกำรกระท ำเช่นนัน้โดย (1) กำรแจง้ใหบ้คุคลอื่นรำยนัน้ทรำบ
ถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้และ (2) กำรไดร้บัควำมยินยอม (ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดหรือจ ำเป็น) เพื่อใหเ้รำ
สำมำรถใชข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันีไ้ด  ้

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงคใ์ด 

นอกเหนือจำกกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีที่กฎหมำยก ำหนด บริษัทฯ อำจอำศยัหรืออำ้ง (1) ฐำนกำร
ปฏิบตัิตำมสญัญำ ส ำหรบักำรเริ่มตน้ท ำสญัญำหรือกำรเขำ้ท ำสญัญำหรือปฏิบตัิตำมสญัญำกบัเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
(2) ฐำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ (3) ฐำนประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย
ของบริษัทฯ และของบคุคลภำยนอก โดยไดส้ดัสว่นกบัประโยชนแ์ละสิทธิเสรีภำพขัน้พืน้ฐำนเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน (4) ฐำนกำรป้องกันหรือระงับอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล (5) ฐำนประโยชน์
สำธำรณะ ส ำหรบักำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรือปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรใชอ้  ำนำจรฐั หรือฐำนทำงกฎหมำย
อื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอนญุำต (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัควำมสมัพนัธท์ี่มีระหวำ่ง
ทำ่นกบับรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ อำจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี  ้

1) กำรตรวจสอบ กำรยืนยนัตวัตน และกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของทำ่น 

2) กำรจัดประชุมผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัย ์และกำรด ำเนินเก่ียวกับกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนบั
คะแนนเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัย ์

3) กำรจดัท ำทะเบียนผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัย ์หรอืกำรจดัท ำเอกสำรสทิธิในกำรถือครอง หรอืกำรโอน ออก 
ใบหุน้/ใบหลกัทรพัยใ์หม ่และ/หรือ แตกใบหุน้/ใบหลกัทรพัย ์เพื่อกำรซือ้ขำย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุน้/
หลกัทรพัย ์

4) กำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัย ์

5) ควำมปลอดภยัและกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัในธุรกิจของบรษัิทฯ 



 

 
 

6) กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำย และ/หรือค ำสั่งโดยชอบ
ดว้ยกฎหมำยของศำล หนว่ยงำนที่มีอ  ำนำจก ำกบัดแูล หนว่ยรำชกำร และ/หรอืองคก์รของรฐั 

7) กำรใชส้ิทธิหรือปกป้องประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ ตำมที่จ ำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบ
และปอ้งกนักำรฉอ้โกง อำชญำกรรม หรอืกำรไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย 

8) ประโยชนส์ำธำรณะ ในกำรปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพืน้ที่หรือสถำนที่ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของ
บรษัิทฯ 

9) ป้องกันหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สขุภำพ หรือทรพัยส์ินของท่ำนหรือของบุคคลอื่น (แลว้แต่
กรณี) เช่น เพื่อกำรควบคมุโรคติดตอ่หรอืโรคระบำด 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษัิทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือสญัญำ หรือ
เพื่อเขำ้ท ำสญัญำกบัทำ่น และทำ่นไมส่ำมำรถใหข้อ้มลูสว่นบคุคลตำมที่บรษัิทฯ รอ้งขอ บรษัิทฯ อำจไมส่ำมำรถอนญุำตให้
ทำ่นเขำ้รว่มกำรประชมุที่บรษัิทฯ จดัขึน้ได ้

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร 

บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปยงัศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์ผูใ้หบ้ริกำร (เช่น บริษัทใหบ้ริกำรระบบ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง) ที่ปรกึษำ หนว่ยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย ศำล เจำ้พนกังำน หนว่ยงำนรฐั และผู้ก ำกบัดแูลที่
เก่ียวขอ้ง  

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

บรษัิทฯ อำจเปิดเผย หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นไปยงัตำ่งประเทศซึง่ประเทศปลำยทำงอำจมีหรืออำจไม่มี
มำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เท่ำเทียมกนักบัประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่กฎหมำย
ก ำหนด 

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไวใ้นระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นตำมสมควร เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่
บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูมำและเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยและกฎขอ้บงัคบัต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจตอ้ง
เก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นนำนขึน้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

6. คุกกีแ้ละการใช้คุกกี ้

หำกทำ่นเยี่ยมชมเว็บไซตข์องเรำ เรำจะรวบรวมขอ้มลูจำกทำ่นโดยอตัโนมตัิโดยใชเ้ครือ่งมือติดตำมและคกุกี ้(รวมถึง
แต่ ไม่จ ำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar, Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, 
Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทัง้นี ้คุกกี ้คือ เทคโนโลยีติดตำมที่ใชใ้นกำรวิเครำะหแ์นวโนม้ บริหำรจัดกำร
เว็บไซตข์องเรำ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของผูใ้ชง้ำนเว็บไซต ์หรือจดจ ำกำรตัง้ค่ำของผูใ้ชง้ำน คุกกีบ้ำงส่วนมีควำมจ ำเป็น
เนือ่งจำกหำกไมม่ีคกุกีเ้หลำ่นัน้เว็บไซตจ์ะไมส่ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม ส ำหรบัคกุกีส้ว่นอื่น ๆ มีไวเ้พื่อควำมสะดวกของ
ผูเ้ยี่ยมชม เช่น คกุกีท้ี่จดจ ำช่ือผูใ้ชง้ำนของทำ่นอยำ่งปลอดภยั รวมถึงภำษำที่ทำ่นใชอ้ีกดว้ย 



 

 
 

เบรำวเ์ซอรอ์ินเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่อนุญำตใหท้่ำนควบคุมได้ว่ำท่ำนจะยอมรบัคุกกีห้รือไม่ หำกท่ำนปฏิเสธคุกกี ้
ควำมสำมำรถของทำ่นในกำรใชง้ำนเว็บไซตข์องเรำบำงฟังกช์ั่นหรือบำงหนำ้หรอืทัง้หมดอำจถกูจ ำกดั โปรดศกึษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมไดท้ี่นโยบำยกำรใชค้กุกี ้

7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม ซึ่งครอบคลุมถึง
มำตรกำรปอ้งกนัดำ้นกำรบรหิำรจดักำร มำตรกำรปอ้งกนัดำ้นเทคนิค และมำตรกำรปอ้งกนัทำงกำยภำพ ในเรือ่งกำรเขำ้ถงึ
หรือควบคมุกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อธ ำรงไวซ้ึ่งควำมลบั ควำมถกูตอ้งครบถว้น และสภำพพรอ้มใชง้ ำนของขอ้มลู
สว่นบคุคลเพื่อป้องกนักำรสญูหำย เขำ้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือ
โดยมิชอบ ทัง้นี ้เป็นไปตำมที่กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัก ำหนด 

ส ำหรบัรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของบริษัทฯ โปรดดนูโยบำยควำมเป็น
สว่นตวัฉบบัเต็มของบรษัิทฯ  

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเขำ้ถึง ขอรบั
ส ำเนำ หรือขอใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยถึงกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนที่ท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้
โอนยำ้ย แกไ้ข ลบ ท ำลำยหรือท ำใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลได ้ซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน รวมถึงอำจขอ
คดัคำ้น และระงบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงกรณี และหำกบรษัิทฯ อำศยัควำม
ยินยอมของทำ่น ทำ่นอำจถอนควำมยินยอมของทำ่นได ้นอกจำกนี ้ในกรณีที่ทำ่นเห็นวำ่บรษัิทฯ ไมไ่ดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย
วำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทำ่นมีสทิธิรอ้งเรยีนไปยงัหนว่ยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

9. ติดต่อบริษัทฯ 

หำกท่ำนมีค ำถำม ขอ้สงสยั หรือมีควำมประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน โปรดติดตอ่
เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯ ไดท้ี่ 

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 21 อำคำรทีเอสทีทำวเวอร ์ถนนวิภำวดี-รงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 02 273 8611-5 ตอ่ 1119 อีเมล: dpo@btsgroup.co.th 

นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 1 มิถนุำยน 2565 เป็นตน้ไป 
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