
 
 

คาํประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สําหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้งัเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทฯ”) ให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูล
ดังต่อไปนีใ้ห้ท่ำนทรำบ  เพื่อเป็นกำรปฏิบติตำมพระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  โดยมี 
หลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบติั ดงันี ้
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมบริษัทฯ 
มีควำมจ ำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีดงัต่อไปนี ้

   - ในกรณีของผู้ ถือหุ้ น  ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำ ที่อยู่   หมำยเลขโทรศัพท์  โทรสำร  
จ ำนวนหุ้นที่ท่ำนถือ ลำยมือชื่อ อีเมล์ (E-mail) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเอกสำรหลกัฐำนจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
   -  ในกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ   
ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์  โทรสำร ภำพถ่ำย ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  ลำยมือ
ชื่อ  อีเมล (E-mail)  วนัเดือนปีเกิด   อำย ุ  เพศ  สญัชำติ  สถำนภำพสมรส  ข้อมลูกำรถือหุ้น ประวติักำรท ำงำน  
ประวติักำรอบรม   ประวติักำรศกึษำ  ตลอดจนข้อมลูกำรมีสว่นได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในบริษัทฯ   บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม  และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
              -  ในกรณีของคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็น 
กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นำมสกลุ  อำย ุข้อมลูกำรถือหุ้น  
    ข้อสงวนสิทธิ์  ในกรณีที่บริษัทฯ จ ำเป็นต้องขอส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  ซึง่อำจมีข้อมลูสว่น
บคุคลที่มีควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู่ เช่น ข้อมลูศำสนำ บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ บริษัทฯ ไม่มีควำมประสงค์ที่จะเก็บข้อมลู
ดงักลำ่ว โดยท่ำนเจ้ำของข้อมลูสำมำรถปิดทึบข้อมลูสว่นนัน้ได้   
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
 กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจำกเจ้ำของข้อมลูโดยตรง จะด ำเนินกำรเท่ำที่จ ำเป็นตำม 

วตัถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชดั   ทัง้นี ้บริษัทฯ อำจรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลที่ได้รับมำจำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ นำย
ทะเบียนหลกัทรัพย์  หรือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (TSD) ผู้ ถือหุ้น  หรือผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำร  เฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นด้วยวิธีกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใข้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมวนัถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ 

และยืนยนัควำมเป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ เสนอวำระ รวมถึงกำรพิจำรณำคณุสมติัของผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อโดยผู้ ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ  



- 2 - 
  กรณีที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ให้อ ำนำจในกำรเก็บรวบรวมได้โดย
ยกเว้นกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำน เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำยของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เว้นแต่ประโยชน์ด้งกล่ำวมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำสิทธิขัน้
พืน้ฐำนในข้อมลูสว่นบุคคลของท่ำน ตลอดจนเพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของบริษัทฯ  ทัง้นี ้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ซึ่งบริษัทฯ ต้องปฎิบติัตำม  ได้แก่  พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ 
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองคณุสมบติักรรมกำรและ
บคุคลที่เก่ียวข้อง 
  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลี่บริษัทฯ ด ำเนินกำรเพื่อวัตถุประสงค์ข้ำงต้น เป็นข้อมูลที่จ ำเป็นในกำร
พิจำรณำคณุสมบติัของผู้ เสนอระเบียบวำระกำระประชุม หรือคณุสมบติัของผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ำ
รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ ำเป็นดังกล่ำว ท่ำนอำไม่สำมำรถเสนอ
วำระกำรประชุม หรือบุคคลที่ท่ำนเสนอชื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถได้รับ
กำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรได้  เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีข้อมลูเพียงพอในกำรพิจำรณำตรวจสอบคณุสมบติั
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็น เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำร 

เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล  ซึง่ได้ระบไุว้ในค ำประกำศฉบบันี ้
   ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน  บริษัทฯจะเก็บรักษำ
ข้อมลูไว้ตำมระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ไป
สงูสดุ 10 ปี) 
 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐำนะที่เป็นเจ้ำของข้อมลูสว่นบคุคล   ท่ำนมีสิทธิตำมพระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ได้แก่ สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม  สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและรับข้อมลูส่วนบุคคล 
สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใช้ข้อมลูส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้
โอนข้อมูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด  สิทธิร้องเรียน  และสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน 
 

 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
  บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็น เพื่อแจ้งในหนังสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  กำรประชมุผู้ ถือหุ้น  รำยงำนกำรประชมุ แบบ 56-1  One Report รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ 
  นอกจำกนี ้บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือ
หน่วยงำนรำชกำรซึ่งท ำงำนร่วมกบับริษัทฯ เพื่อด ำเนินตำมวตัถุประสงค์ที่ได้แจ้งในค ำประกำศฉบบันีเ้ท่ำที่จ ำเป็น 
เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์    ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หน่วยงำน
ก ำกบัดแูล หน่วยงำนภำครัฐหรือตำมค ำสัง่ของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจ 
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7. วิธีการติดต่อ 
ในกรณีที่มีข้อสงสยัหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล   

โปรดติดต่อตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้  บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกดั (มหำชน)  เลขที่ 444  ชัน้ 8 อำคำร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  
ถนนพญำไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330   E-mail: mbkcontactcenter@mbkgroup.co.th  
หรือ E-mall: apichart@mbkgroup.co.th 
     
                                          ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  2565 
 
 
 
 
               บริษัท  เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) 


