คำประกำศคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สำหรับกำรให้ สิทธิแก่ ผ้ ถู ือหุ้นในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นกำรล่ วงหน้ ำ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ให้ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่ำนทรำบ เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ มีควำมจำเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนในกรณี ดงั ต่อไปนี้ :
- ในกรณีของผู้ถือหุ้น : ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ำ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร จำนวนหุ ้นที่ท่ำนถือ
ลำยมือชื่อ อีเมล (Email) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำหนังสื อเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสำรหลักฐำนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่ อเพื่อพิจำรณำเข้ ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัทฯ : ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล
คำนำหน้ำชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร ภำพถ่ำย สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ลำยมือชื่อ อีเมล
(Email) วันเดือนปี เกิด อำยุ เพศ สัญชำติ สถำนภำพสมรส ข้อมูลกำรถือหุ้น ประวัติกำรทำงำน ประวัติกำร
อบรม ประวัติกำรศึกษำ ตลอดจนข้อมูลกำรมีส่ วนได้เสี ยทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีของคู่สมรสและบุตรของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่ อเพื่อพิจำรณำเข้ ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัทฯ
: ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล อำยุ ข้อมูลกำรถือหุน้
ข้ อสงวนสิ ทธิ์ : ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จำเป็ นต้องขอสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึ่งอำจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่
มีควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู่ เช่น ข้อมูลศำสนำ บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่ำ บริ ษทั ฯ ไม่มีควำมประสงค์ที่จะเก็บข้อมูล
ดังกล่ำว โดยท่ำนเจ้ำของข้อมูลสำมำรถปิ ดทึบข้อมูลส่ วนนั้นได้
2. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจำกเจ้ำ ของข้อ มู ล โดยตรง จะด ำเนิ น กำรเท่ ำ ที่ จ ำเป็ นตำม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อำจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับมำจำกแหล่งอื่น ได้แก่
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (TSD) ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำ
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร เฉพำะในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นด้วยวิธีกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. วัตถุประสงค์ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ
และยืนยันควำมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูเ้ สนอวำระ รวมถึงกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อโดยผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ฯ

กรณี ที่พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนำจในกำรเก็บรวบรวมได้โดย
ยกเว้นกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำน เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั ฯ หรื อ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่ำว
มีควำมสำคัญน้อยกว่ำสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน ตลอดจนเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องซึ่งบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตำม ได้แก่ พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน พ.ศ.
2535 พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องคุณสมบัติกรรมกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรเพื่อวัตถุประสงค์ขำ้ งต้น เป็ นข้อมูลที่จำเป็ นในกำร
พิจำรณำคุณสมบัติของผูเ้ สนอระเบียบวำระกำรประชุม หรื อคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำ
เข้ำรั บกำรเลื อกตั้ง เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ฯ หำกท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่จำเป็ นดังกล่ำว ท่ำนอำจไม่
สำมำรถเสนอวำระกำรประชุม หรื อบุคคลที่ท่ำนเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ฯ อำจไม่สำมำรถได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำรได้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอในกำร
พิจำรณำตรวจสอบคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด
4. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกำศฉบับนี้
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลได้ชดั เจน บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำ
ข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำย
ทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี )
5. สิ ทธิของท่ ำนในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐำนะที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 รวมถึงสิ ทธิต่ำง ๆ ได้แก่ สิ ทธิ ในกำรถอนควำมยินยอม สิ ทธิ ในกำรขอเข้ำถึงและรับข้อมูลส่ วน
บุคคล สิ ทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิในกำรขอให้ลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคล
สิ ท ธิ ใ นกำรขอให้ระงับ กำรใช้ข ้อมู ล ส่ ว นบุคคล สิ ทธิ ใ นกำรขอให้โอนข้อมูล ส่ ว นบุคคลตำมวิธี ก ำรที่
กฎหมำยกำหนด สิ ทธิร้องเรี ยน และสิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน
6. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรื อหน่ วยงำนอื่น
บริ ษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ น เพื่อแจ้งในหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ รำยงำนกำรประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคล
หรื อหน่วยงำนรำชกำร ซึ่ งทำงำนร่ วมกับบริ ษทั ฯ เพื่อดำเนิ นตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกำศฉบับนี้

เท่ำที่จำเป็ น เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงำนกำกับดูแล หน่วยงำนภำครัฐหรื อตำมคำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ผมู ้ ีอำนำจ
7. วิธีกำรติดต่อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
โปรดติดต่อตำมช่องทำงดังต่อไปนี้ : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน): เลขที่ 555/1 ศูนย์เอน
เนอร์ ยี่ค อมเพล็กซ์ อำคำรเอ ชั้น 4 ถนนวิ ภำวดี รังสิ ต แขวงจตุจัก ร เขตจตุจัก ร กรุ งเทพฯ 10900 อี เมล:
corporategovernance@ggcplc.com ห รื อ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล : อี เ ม ล :
DPOoffice@ggcplc.com

