คําประกาศคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สําหรับการให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ งัเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่ วงหน้ า
บริ ษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทฯ”) ให้ ควำมสำคัญกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้ งข้ อมูล
ดังต่อไปนีใ้ ห้ ท่ำนทรำบ เพื่อเป็ นกำรปฏิบติ ตำมพระรำชบญัญั ติค้ ุม ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมบริษัทฯ
มีควำมจำเป็ นจะต้ องเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
- ในกรณี ข องผู้ ถื อ หุ้ น ได้ แ ก่ ชื่ อ นำมสกุ ล ค ำน ำหน้ ำ ที่ อ ยู่ หมำยเลขโทรศั พ ท์ โทรสำร
จำนวนหุ้นที่ท่ำนถือ ลำยมือชื่อ อีเมล์ (E-mail) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ น
ชำวต่ำงประเทศ) หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเอกสำรหลักฐำนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ
ได้ แก่ ชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ ำ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร ภำพถ่ำย สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ลำยมือ
ชื่อ อีเมล (E-mail) วันเดือนปี เกิด อำยุ เพศ สัญชำติ สถำนภำพสมรส ข้ อมูลกำรถือหุ้น ประวัติกำรทำงำน
ประวัติกำรอบรม ประวัติกำรศึกษำ ตลอดจนข้ อมูลกำรมีสว่ นได้ เสียทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมในบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
- ในกรณีของคู่สมรสและบุตรของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัทฯ ได้ แก่ ชื่อ นำมสกุล อำยุ ข้ อมูลกำรถือหุ้น
ข้ อสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็ นต้ องขอสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึง่ อำจมีข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู่ เช่น ข้ อมูลศำสนำ บริ ษัทฯ ขอเรียนว่ำ บริษัทฯ ไม่มีควำมประสงค์ที่จะเก็บข้ อมูล
ดังกล่ำว โดยท่ำนเจ้ ำของข้ อมูลสำมำรถปิ ดทึบข้ อมูลส่วนนันได้
้
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรเก็บรวบรวมขอ้ มลู ส่วนบุคคลจำกเจ้ ำของข้ อมูลโดยตรง จะดำเนินกำรเท่ำที่จำเป็ นตำม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยแจ้ งชัด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อำจรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ รับมำจำกแหล่งอื่น ได้ แก่ นำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (TSD) ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ ำรับกำร
เลือกตังเป็
้ นกรรมกำร เฉพำะในกรณีที่มีควำมจำเป็ นด้ วยวิธีกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมใข้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวันถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ
และยืนยันควำมเป็ นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอวำระ รวมถึงกำรพิจำรณำคุณสมัติของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทฯ

- 2กรณีที่พระรำชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้ อำนำจในกำรเก็บรวบรวมได้ โดย
ยกเว้ นกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำน เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมำยของบริ ษัทฯ หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เว้ นแต่ประโยชน์ด้งกล่ำ วมีควำมสำคัญน้ อยกว่ำสิทธิขัน้
พื ้นฐำนในข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตลอดจนเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งบริ ษัทฯ ต้ องปฎิบตั ิตำม ได้ แก่ พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องคุณสมบัติกรรมกำรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กรณี ที่ข้อมูล ส่ว นบุค คลี่ บริ ษั ทฯ ดำเนินกำรเพื่ อวัต ถุประสงค์ ข้ ำงต้ น เป็ นข้ อมูลที่จ ำเป็ น ในกำร
พิจำรณำคุณสมบัติของผู้เสนอระเบียบวำระกำระประชุม หรื อคุณสมบัติของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ ำ
รับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทฯ หำกท่ำนไม่ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็ นดังกล่ำว ท่ำนอำไม่สำมำรถเสนอ
วำระกำรประชุม หรื อบุคคลที่ท่ำนเสนอชื่อพิจำรณำเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถได้ รับ
กำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำรได้ เนื่องจำกบริ ษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในกำรพิจำรณำตรวจสอบคุณสมบัติ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
เก็บรวบรวมใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ได้ ระบุไว้ ในคำประกำศฉบับนี ้
ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ชัดเจน บริ ษัทฯจะเก็บรักษำ
ข้ อมูลไว้ ตำมระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได้ ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ ไป
สูงสุด 10 ปี )
5. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐำนะที่เป็ นเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ได้ แก่ สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเข้ ำถึงและรับข้ อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรขอแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถูกต้ อง สิทธิในกำรขอให้ ระงับกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้
โอนข้ อมูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด สิทธิร้องเรี ยน และสิทธิในกำรคัดค้ ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรื อหน่ วยงานอื่น
บริ ษัทฯ อำจมีควำมจำเป็ นในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ น เพื่อแจ้ งในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ อำจมีควำมจำเป็ นในกำรเปิ ดเผยข้ อ มูลส่วนบุคคลให้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคล หรื อ
หน่วยงำนรำชกำรซึ่งทำงำนร่วมกับบริ ษัทฯ เพื่อดำเนินตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้ งในคำประกำศฉบับนี ้เท่ำที่จำเป็ น
เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงำน
กำกับดูแล หน่วยงำนภำครัฐหรือตำมคำสัง่ ของเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ มู ีอำนำจ

-37. วิธีการติดต่ อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้ องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
โปรดติดต่อตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) เลขที่ 444 ชัน้ 8 อำคำร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 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 จํากัด (มหาชน)

