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ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ตระหนักถงึความส าคญัในการรกัษาความลบั
ของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะ จงึขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ใหท้่านทราบเพื่อเป็นการปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 โดยค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้   
จะครอบคลุมถงึวธิเีกบ็รวบรวม ใชง้าน เปิดเผยและ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีส่ามารถระบุยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้ 
และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดท้ัง้ทางตรง และ/หรอืทางออ้ม รายละเอยีดดงันี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม 
บรษิทัจะรบัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ และจากบรษิทัศูนย์รบั
ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัท ให้ท าหน้าที่นายทะเบยีนหุ้นของ
บรษิทัโดยขอ้มลูส่วนบุคคลประกอบดว้ย 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ เพศ สญัชาติ เลขทะเบยีนผู้
ถอืหุน้ จ านวนหุน้ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทกึวดีโีอภายในงาน 

1.2 ขอ้มลูเพื่อการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้ 

หมายเหตุ ส าหรบัเอกสารประกอบการลงทะเบยีน และ/หรอืเอกสารการมอบฉันทะทีผู่ถ้ือหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะ น าส่งใหแ้ก่บรษิทั ซึง่อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว เช่น เชือ้ชาต ิหมู่โลหติ ศาสนา อนัเป็น
ขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นส าหรบัการประชุมผู้ถือหุน้ บรษิัทจงึขอเรยีนให้ทราบว่า บรษิัทไม่มเีจตนาทีจ่ะเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าวแต่อย่างใด ดงันัน้ ก่อนผู้ถือหุ้น และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะจะน าส่งเอกสารใหแ้ก่
บรษิทั สามารถขดีฆา่ หรอืท าใหม้องไม่เหน็ขอ้มลูนัน้ เพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ทัง้นี้ ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้น และ/หรอืผู้รบัมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าว บรษิัทสงวนสทิธทิี่จะ
ด าเนินการปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้บนเอกสารทีไ่ดร้บั โดยไม่ถอืว่าบรษิทัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู
ส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว 

2. วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัเกบ็รวบรวม ใชง้าน หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โดยอาศยัฐานทาง
กฎหมายตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ฐานการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย (Legal Obligation) 
บรษิทัเกบ็ รวบรวม ใชง้าน หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตามขอ้ 1 

เพื่อเรียกประชุมและด าเนินการประชุม ซึ่งรวมถึงการยืนยนัตวัตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง และเพื่อด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติทีป่ระชุมและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงานภาครฐัทีม่อี านาจ โดยเป็นไปตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์และกฎหมายอื่นใด 

2.2 ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) 
บรษิทัเกบ็ รวบรวม ใชง้าน หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตามขอ้ 1 

เพื่อใช้ในการจดัท าบนัทกึรายงานการประชุม และเป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุมของท่าน รวมถงึ

เพื่อการใด ๆ ตามจ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งอาท ิการส ารวจความพงึพอใจอนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของ
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บรษิัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตทีท่่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงเพื่อให้

เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏบิตัใินการประชุม 

บรษิทับนัทกึภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสยีง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัและการด าเนินการประชุม เพื่อใชใ้น

การลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสมัพนัธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และสื่อ

สิง่พมิพ ์ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพของท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

3. บุคคลท่ีบริษทัอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รบัมอบฉันทะ  
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รบัมอบฉันทะต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ดงัต่อไปนี้ 

3.1 ทีป่รกึษา หรอื ผูใ้หบ้รกิาร ทีบ่รษิทัว่าจา้งใหด้ าเนินการจดัการประชุมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

3.2 หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เช่น กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.3 หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ ในกรณีมีความจ าเป็นเกี่ยวกบั
สุขภาพ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.4 เวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรอืภาพวดีทิศัน์จากการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถงึ
สทิธใินการถอนความยนิยอม สทิธใินการขอเขา้ถงึและรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัตนหรอืขอใหเ้ปิดเผย
ถงึการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลทีต่นไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม สทิธใินการขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่น
ตามทีก่ฎหมายก าหนด สทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตน สทิธใินการ
ขอใหล้บหรอืท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืท าใหเ้ป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูได ้สทิธใิน
การขอระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ถูกต้องเป็นปัจจุบนั 
สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ และสทิธริอ้งเรยีนในกรณีทีผู่ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี้ เป็นไปตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

5. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด และ/หรอืตาม
ความจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามขอ้ 2 

6. การติดต่อบริษทัเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  
518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
Email: DPO@nrinstant.com  
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