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แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รบั มอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่า นทราบเพื่อเป็ น การปฏิบ ัติต าม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึง
วิธเี ก็บรวบรวม ใช้งาน เปิ ดเผยและ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ามารถระบุยนื ยันตัวตนของผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั
มอบฉันทะได้ทงั ้ ทางตรง และ/หรือทางอ้อม รายละเอียดดังนี้
1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั เก็บรวบรวม
บริษทั จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ และจากบริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัท ให้ทาหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของ
บริษทั โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป
่ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้
ถือหุน้ จานวนหุน้ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดโี อภายในงาน รวมทัง้ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติ
การเดินทาง ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ดา้ นการสาธารณสุข และการป้ องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็ นต้น
1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
หมายเหตุ สาหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รบั มอบฉันทะ
นาส่งให้แก่บริษทั ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อันเป็ นข้อมูล
ทีไ่ ม่จาเป็ นสาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงขอเรียนให้ทราบว่าบริษทั ไม่มเี จตนาทีจ่ ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความอ่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนัน้ ก่อนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รบั มอบฉันทะจะนาส่งเอกสารให้แก่บริษัท
สามารถขีดฆ่า หรือทาให้มองไม่เห็นข้อมูลนัน้ เพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี ความอ่อนไหว ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื
หุ้น และ/หรือ ผู้ร ับ มอบฉัน ทะไม่ ไ ด้ป กปิ ด ข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลที่มีค วามอ่ อ นไหวดัง กล่ า ว บริษัท สงวนสิท ธิท่ีจ ะ
ดาเนินการปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ บนเอกสารทีไ่ ด้รบั โดยไม่ถอื ว่าบริษทั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว
2 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จาเป็ นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จัดให้มี และดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ทร่ี าชการกาหนดเกีย่ วกับการจัดประชุม
2.2 เพื่อจัดส่งเล่มรายงานประจาปี และ/หรือจัดทารายงานการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้
2.3 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุน้ การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2.4 เพื่อใช้สาหรับคัดกรองผูม้ คี วามเสีย่ งในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อ
ประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้ องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัด
ประชุมตามทีร่ าชการกาหนด
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3 บุคคลที่บริษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รบั มอบฉันทะ
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รบั มอบฉันทะต่อบุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
3.2 ทีป่ รึกษา หรือ ผูใ้ ห้บริการ ทีบ่ ริษทั ว่าจ้างให้ดาเนินการจัดการประชุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ถือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
3.3 หน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานกากับดูแล เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.4 หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการสาธารณสุขและป้ องกันโรคติดต่อ ในกรณีมคี วามจาเป็ นเกีย่ วกับสุขภาพ
เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3.5 เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิ ทศั น์จากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้
4 สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึง
สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุ คคลทีเ่ กี่ยวกับตนหรือขอให้เปิ ดเผย
ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ นไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน สิทธิในการ
ขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทาให้เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิใน
การขอระงับ การใช้ข้อ มูลส่ ว นบุค คล สิท ธิใ นการขอให้ดาเนิน การให้ข้อ มูลส่ วนบุ คคลนั น้ ถู ก ต้อ งเป็ นปั จจุบนั
สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิรอ้ งเรียนในกรณีทผ่ี คู้ วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด และ/หรือตาม
ความจาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามข้อ 2
6 การติ ดต่อบริษทั เพื่อใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/1 หมู่ท่ี 4 ตาบลแคราย อาเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทร. 089 136 9663
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