คำประกำศคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สำหรับกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ให้ควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้ง
ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่ำนทรำบเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำม พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ กี ำรเก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ มี ควำมจำเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน ได้แก่ ชื่ อ นำมสกุล ที่ อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
ภำพถ่ำย เลขบัตรประจำตัวประชำชน เลขทะเบี ยนผูถ้ ื อหลักทรั พย์ ข้อมูลเกี่ ยวกับกำรใช้งำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ น อี เมล (Email)
หมำยเลขไอพี (IP Address) (กรณี กำรรับชมกำรประชุมทำงออนไลน์)
บริ ษทั ฯ จะมีกำรบันทึกและถ่ำยทอดภำพและเสี ยงในกำรประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยและประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่มีกำรมอบอำนำจ บริ ษทั ฯ จำเป็ นต้องขอสำเนำบัตรประชำชนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอำจมีขอ้ มูลศำสนำอันเป็ น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวปรำกฏอยูใ่ นบัตรประชำชน และบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่ำว โดยท่ำนเจ้ำของข้อมูล
สำมำรถปิ ดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้
2. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง จะดำเนิ นกำรเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดย
แจ้งชัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อำจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมำจำกแหล่งอื่น ได้แก่ นำยทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (TSD) เฉพำะในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นด้วยวิธีกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. วัตถุประสงค์ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ในกำรเรี ยกประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2564 รวมถึงจัดให้มีกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ตำมที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและผูท้ ี่ท่ำนกล่ำวอ้ำงถึง ตำมที่พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนำจในกำรเก็บรวบรวม
ได้โดยไม่ได้รับควำมยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั ฯหรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น หรื อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ของบริ ษทั ฯ
4. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกำศฉบับนี้
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำ
ที่อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ ไปสูงสุด 10 ปี )
5. สิทธิของท่ ำนในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐำนะที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลท่ำนมีสิทธิ ตำมที่กำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
2562 รวมถึงสิ ทธิ ต่ำง ๆ ซึ่ งอำจรวมถึง สิ ทธิ ในกำรถอนควำมยินยอม สิ ทธิ ในกำรขอเข้ำถึงและรับข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในกำรขอแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิในกำรขอให้ลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิ ทธิในกำร
ขอให้โอนข้อมูลส่ วนบุคคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด สิ ทธิ ร้องเรี ยน และสิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
6. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรื อหน่ วยงำนอื่น
บริ ษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคล หรื อหน่วยงำนรำชกำร ซึ่ งทำงำน
ร่ วมกับบริ ษทั ฯ เพื่อดำเนิ นตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกำศฉบับนี้เท่ำที่จำเป็ น เช่น ผูใ้ ห้บริ กำรระบบเทคโนโลยี หน่วยงำนกำกับ
ดูแล หน่วยงำนภำครัฐหรื อตำมคำสัง่ เจ้ำหน้ำที่ผมู ้ ีอำนำจ
7. วิธีกำรติดต่ อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โปรดติดต่อตำม
ช่องทำงดังต่อไปนี้ : บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน): 555/1 ศู น ย์เ อนเนอร์ ยี่ค อมเพล็ก ซ์ อำคำรเอ ชั้น 14-18 ถนน
วิภำวดี รัง สิ ต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 อีเมล: cg@pttgcgroup.com หรื อ เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : อีเมล:
DPOoffice@pttgcgroup.com

