
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น 

 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท ฯ”) เคารพสิทธิความ

เป็นส่วนตัวและให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือท าธุรกรรมกับบริษัท  ฯ จึงได้จัดท านโยบายการ

คุ้มครองข้อมูล  

เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัท ฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบตุัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่าน

ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย หรือ การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การ

จัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่หรือการท าให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดย

วิธีใด ๆ การจัดเรียง การน ามารวมกัน การจ ากัดหรือการห้ามเข้าถึง การลบหรือการท าลาย (“ประมวลผล” และเพื่อแจ้งให้ท่าน

ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอแนะน าให้ท่านอ่านและท าความเข้าใจถึงข้อก าหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ ฯ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการด าเนินการ และ/

หรือ ที่กฎหมายก าหนดให้กระท าการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

การปฏิบัติตามสัญญาหรือก่อนที่จะเข้าท าสัญญากับบริษัท ฯ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท 

ฯ (ทั้งภายในและภายนอก) ประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น 

ประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคงค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ

ท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัท ฯ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัท ฯ 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ฯ เก็บ

รวบรวมนั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์และเหตกุารณท์ี่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบรษิัท ฯ เช่น จากการจองหุ้น/หุ้นกู้ เข้าช่ือ

ซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง 

ใบอนุญาตขับขี่ การติดต่อกับท่านผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญ/วิสามัญประจ าปีของบริษัท หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น 

กล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ เป็นต้น การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัท ฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ 



จดหมาย อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด ข้อมูลทีบ่ริษัท ฯ ได้รับหรืออาจได้รับเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์

ของบริษัท ฯ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท ฯ 

ในบางกรณี บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น เช่น นายทะเบียนหุ้น นายทะเบียน

หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น  

2.1 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านทีบ่ริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้

• ข้อมูลส่วนตัว: ช่ือ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ภาพบนบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ลายมือช่ือ   ภาพถ่าย  ภาพหรือ

บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) 

• ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรสาร อีเมล์ 

• ข้อมูลอาชีพ: ประสบการณ์และประวัติการท างาน และบริหารหรือการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นหรือ

กิจการอื่น ๆ  

• ข้อมูลครอบครัว: ช่ือ และข้อมูลอื่น ๆ ของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะของ

ท่าน รวมถึงการถือหุ้น ประวัติการจ้างงาน และการบริหารหรือการด ารงต าแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ ของบุคคล

ดังกล่าว 

• ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม: ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

• รายละเอียดการถือหุ้น: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น บันทึกของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือครองหุ้น   จ านวนหุ้น/ หุ้น

กู้ การจองหุ้น/หุ้นกู้ การซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจ าหน่ายหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบ

ฉันทะ ค าเสนอซื้อและเสนอขาย เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ ส าเนาข้อซักถามและข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้น และ

การติดต่ออ่ืน ๆ ระหว่างท่านและบริษัท ฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น 

• ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา : ข้อก าหนด และเง่ือนไขของสัญญาผู้ถือหุ้นของท่าน 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ เช้ือ

ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 

ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 



บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อให้ท่านสามารถท าหน้าที่ของท่าน

ในฐานะผู้ถือหุ้น และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล

ประเภทน้ี โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระท าได้ 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัท ฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัท ฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

• เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

• เพื่อให้ท่านใช้สิทธิของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การ

แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

• เพื่อการลงทะเบียนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ รวมทั้งเก็บ

รักษาและท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

• เพื่อจ่ายเงินปันผล 

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรวมถึง

จดหมายถึงผู้ถือหุ้น หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ประกาศ และ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล รายงานการประชุม รวมถึงการ

ประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท ฯ และการประชุมวิสามัญอื่น ๆ ที่

จะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 

• เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้มีอ านาจ รวมถึงนายทะเบียนหุ้น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในจัดการการถือหุ้นของท่าน

ในนามของบริษัท ฯ  

• เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมาย 

• ฐานสัญญา 

• ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 

  

• เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและการแพ้อาหารของผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วม

ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท ฯ 

• เพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานเอกสารการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจ

รวมถึงเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

• ฐานความยินยอม 



วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

• เพื่อการตรวจสอบกิจการภายใน และการบริหารจัดการธุรกิจของ

บริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ฯ 

(ท้ังภายในและภายนอก) 

• เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและรู้ถึงกิจการของบริษัท ฯ

โดยสังเขป เช่น จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท ฯ 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลสว่น

บุคคลของท่าน เช่น ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ท างานให้กับบริษัท ฯ หรือให้บริการแก่บริษัท ฯ เช่น ผู้

ให้บริการด้านการจัดการประชุม ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว  ผู้ได้รับ

มอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน สถาบันทางการเงิน และผู้

ให้บริการรับช าระเงิน ผู้รับประกันและตัวแทนหรือนายหน้าของผู้รับประกัน บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  

บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้น 

โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งบริษัท ฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่าง  บริษัท ฯ และท่าน หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย 

เช่น กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ฯ ผู้ตรวจสอบ

บัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ฯ ให้ท าการตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงานของ

บริษัท ฯ บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม หน่วยงาน

ป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ บุคคลใด ๆ ที่ออกค าสั่ง 

หรือบริหารจัดการบัญชีของ หรือในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอ านาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ 

ได้รับค าสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว 

กรณีที่ บริษัท ฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลใน

การปฏิบัติตามสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างท่าน และบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าว และจะก าหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

  



5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และ

ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จ าเป็นในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว นับ

จากวันที่ความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง  โดยบริษัท ฯ จะท าลาย ลบ หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิค

รองรับ บริษัท ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานานกว่านั้น  

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวท่ีตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

6.2. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

6.3. สิทธิขอให้ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคล 

6.4. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

6.5. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความ

ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 

6.6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

6.7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัท ฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ ใน

ข้อ 8 ด้านล่าง 

บริษัท ฯ อาจมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่าน

ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะท าให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  

บริษัท ฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับค าขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัท ฯ 

อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากค าขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นค าขอเข้ามาเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งค าขอ ในกรณี

ดังกล่าว บริษัท ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะท าการแจ้งสถานะของค าขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 



7.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัท ฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัท ฯ จะตรวจสอบและใช้

มาตรการรักษาความปลอดภยัขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกท าลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และน าไปใช้ในทางที่

ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัท ฯ 

8.การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัท ฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้  

ฝ่ายก ากับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท์: 020227777 โทรสาร: 020227788  

อีเมล DPOoffice@trc-con.com 

 

9.การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษัท ฯ อาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตามกฎหมาย การ

เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของบริษัท ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัท ฯ จะประกาศแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน 

 


