คําประกาศคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สําหรับการให้ สิทธิแก่ผ้ถู ือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้ า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้
ท่านทราบ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้

-

-

1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
ในกรณีของผู้ถือหุ้น : ได้แก่ ชื่ อ นามสกุล คํานําหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จํานวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่ อ อีเมล
(Email) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) หนังสื อรั บรองจากบริ ษทั
หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ในกรณีของผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ : ได้แก่ ชื่ อ นามสกุล คํานําหน้าชื่ อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล (Email) วันเดือนปี เกิด อายุ เพศ สัญชาติ
สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการทํางาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีของคู่สมรสและบุตรของผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ : ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
อายุ ข้อมูลการถือหุ้น
ข้ อสงวนสิ ทธิ์ : ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่ งอาจมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของ
ข้อมูลสามารถปิ ดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดําเนินการเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดย
แจ้งชัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(TSD) ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เฉพาะในกรณี ที่มีความจําเป็ นด้วยวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความ
เป็ นผูถ้ ื อหุ้นของผูเ้ สนอวาระ รวมถึ งการพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อโดยผูถ้ ื อหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารั บการเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ
กรณี ที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อาํ นาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความ
ยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ
หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิ ทธิข้นั พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องคุณสมบัติกรรมการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรณี ที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น เป็ นข้อมูลที่จาํ เป็ นในการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูเ้ สนอระเบียบวาระการประชุม หรื อคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ หากท่านไม่ให้
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่จาํ เป็ นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรื อบุคคลที่ท่านเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลื อ กเป็ นกรรมการได้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจ ารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคําประกาศฉบับนี้
ในกรณี ที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา
ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี )
5. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิ ทธิ
ต่าง ๆ ได้แก่ สิ ทธิ ในการถอนความยินยอม สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง
สิ ทธิ ในการขอให้ลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในการขอให้โอนข้อมูลส่ วนบุคคล
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด สิ ทธิร้องเรี ยน และสิ ทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรื อหน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อแจ้งในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคล หรื อหน่วยงานราชการ
ซึ่ งทํางานร่ วมกับบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคําประกาศฉบับนี้เท่าที่จาํ เป็ น เช่น สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรื อตามคําสัง่ ของเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจ
7. วิธีการติดต่ อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โปรดติดต่อตาม
ช่องทางดังต่อไปนี้ : บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน): เลขที่ 555/1 ศูน ย์เ อนเนอร์ ยี่ค อมเพล็ก ซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18
ถนนวิภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจตุจ ัก ร เขตจตุจ ัก ร กรุ ง เทพฯ 10900 อีเมล: cg@pttgcgroup.com หรื อ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล :
อีเมล: DPOoffice@pttgcgroup.com

