
 

ค ำประกำศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ใหค้วำมส ำคญักบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
จึงขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่ำนทรำบ เพื่อเป็นกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม  
บริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีดงัต่อไปน้ี:  

- ในกรณีของผู้ถือหุ้น : ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์โทรสำร จ ำนวนหุ้นท่ีท่ำนถือ 
ลำยมือช่ือ อีเมล (Email) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสำรหลกัฐำนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
- ในกรณีของผู้ได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือพจิำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ : ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล 
ค ำน ำหน้ำช่ือ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ โทรสำร ภำพถ่ำย ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ลำยมือช่ือ อีเมล 
(Email) วนัเดือนปีเกิด อำยุ เพศ สัญชำติ สถำนภำพสมรส ขอ้มูลกำรถือหุ้น ประวติักำรท ำงำน ประวติักำร
อบรม ประวติักำรศึกษำ ตลอดจนขอ้มูลกำรมีส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในบริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
- ในกรณีของคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
: ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล อำย ุขอ้มูลกำรถือหุน้  
ข้อสงวนสิทธิ์ : ในกรณีท่ีบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งขอส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซ่ึงอำจมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
มีควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู ่เช่น ขอ้มูลศำสนำ บริษทัฯ ขอเรียนวำ่ บริษทัฯ ไม่มีควำมประสงคท่ี์จะเก็บขอ้มูล
ดงักล่ำว โดยท่ำนเจำ้ของขอ้มูลสำมำรถปิดทึบขอ้มูลส่วนนั้นได ้ 

2. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง จะด ำเนินกำรเท่ำท่ีจ ำเป็นตำม

วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวโ้ดยแจง้ชดั ทั้งน้ี บริษทัฯ อำจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมำจำกแหล่งอ่ืน ไดแ้ก่ 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์หรือศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(TSD) ผูถื้อหุ้น หรือผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อพิจำรณำ
เขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นดว้ยวิธีกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

3. วัตถุประสงค์ในกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบ

และยนืยนัควำมเป็นผูถื้อหุน้ของผูเ้สนอวำระ รวมถึงกำรพิจำรณำคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือโดยผูถื้อ
หุน้ เพื่อพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัฯ  



กรณีท่ีพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อ ำนำจในกำรเก็บรวบรวมไดโ้ดย
ยกเวน้กำรขอควำมยินยอมจำกท่ำน เพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำ เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของบริษทัฯ หรือ
เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่ำว
มีควำมส ำคญัน้อยกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตลอดจนเพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย
ของบริษทัฯ ทั้งน้ี กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำม ไดแ้ก่ พระรำชบญัญติับริษทัมหำชน พ.ศ. 
2535 พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณสมบติักรรมกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ด ำเนินกำรเพื่อวตัถุประสงค์ขำ้งตน้ เป็นขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำร
พิจำรณำคุณสมบติัของผูเ้สนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อพิจำรณำ
เขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัฯ หำกท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นดังกล่ำว ท่ำนอำจไม่
สำมำรถเสนอวำระกำรประชุม หรือบุคคลท่ีท่ำนเสนอช่ือเพื่อพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั
ฯ อำจไม่สำมำรถไดรั้บกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรได ้เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีขอ้มูลเพียงพอในกำร
พิจำรณำตรวจสอบคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

4. ระยะเวลำในกำรจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อวตัถุประสงค์ในกำร

เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นค ำประกำศฉบบัน้ี  
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัฯ จะเก็บรักษำ

ขอ้มูลไวต้ำมระยะเวลำท่ีอำจคำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำย
ทัว่ไปสูงสุด 10 ปี)  

5. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
ในฐำนะท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่ำง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและรับขอ้มูลส่วน
บุคคล สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในกำรขอให้ลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล 
สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรท่ี
กฎหมำยก ำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวกบัตน  

6. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกบับุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำนอ่ืน  
บริษทัฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อแจง้ในหนงัสือ

เชิญประชุมผูถื้อหุน้ กำรประชุมผูถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  
นอกจำกน้ี บริษทัฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล 

หรือหน่วยงำนรำชกำร ซ่ึงท ำงำนร่วมกบับริษทัฯ เพื่อด ำเนินตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ในค ำประกำศฉบบัน้ี



เท่ำท่ีจ ำเป็น เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หน่วยงำนก ำกบัดูแล หน่วยงำนภำครัฐหรือตำมค ำสั่งของเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจ  

7. วิธีกำรติดต่อ  
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

โปรดติดต่อตำมช่องทำงดงัต่อไปน้ี : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน): เลขท่ี 555/1 ศูนยเ์อน

เนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรเอ ชั้น 4 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล: 

corporategovernance@ggcplc.com ห รื อ  เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี คุ ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  :  อี เ ม ล : 

DPOoffice@ggcplc.com 


