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แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(“การประชุม E-AGM”)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสาคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ หรือผูร้ บั
มอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดาเนินการคุม้ ครองและปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ทา่ นทราบดังต่อไปนี ้
ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมู ล : บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) รายละเอียดสาหรับการติดต่อเป็ นไปตามที่ปรากฏในเอกสาร
เชิญประชุมของบริษัท
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จาเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ใ นการจัด การประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุม
E-AGM ดังต่อไปนี ้
ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
1) ข้ อมู ลการติด ต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผูใ้ ช้โซเชียลมีเดีย (เช่น
ไอดีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)
2) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปี เกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บตั ร
ประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตร ที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
3) ข้ อมู ลอื่ นๆ เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสาหรับกิจกรรมต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
เตรียมการและการดาเนินการประชุม E-AGM
ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจาใบหน้า และ
ลายนิว้ มือ) ข้อมูลสุขภาพ หรือสภาพร่างกาย หรือจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

2.

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายทีบ่ ริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก) ฐานการปฏิบัติหน้าทีต่ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพื่อเรียกประชุมและ
ดาเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดาเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามมติที่ประชุมในการประชุม E-AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจ โดยเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด
ข) ฐานความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) เพื่อใช้ในการจัดทาบันทึกรายงานการ
ประชุม E-AGM และเป็ นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจาเป็ นที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ทา่ นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนของท่านตามข้อ 1ข) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการและแนวทาง
ปฏิบตั ิในการประชุม E-AGM
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บริษั ท ฯ บัน ทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดาเนิ นการประชุม E-AGM เพื่อใช้ใ นการ
ลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย
และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม E-AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม
3.

แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผูร้ บั มอบฉันทะที่ท่านผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ และจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ : เอกสารยืนยันตัวตนทีท่ ่านส่งให้แก่บริษัท อาทิ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอืน่ ๆ อาจ
ปรากฏข้อมู ลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชือ้ ชาติ หมู่โลหิต เป็ นต้น ซึ่งไม่จาเป็ นต่อการประชุม E-AGM ฉะนัน้ บริษัทฯ
ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ อ่ นไหวซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน จึงขอให้ ท่านทาการลบ/ปกปิ ดข้อความดังกล่าวก่อน
การทาสาเนาเอกสารส่งมายังบริษัท ฯ ในกรณีทที่ ่านไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ อ่ นไหวบนเอกสารทีไ่ ด้รบั โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

4.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้ บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บคุ คล ดังต่อไปนี ้
- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกากับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น) หรือบุคคลอื่น เมื่อบริษัท ฯ มีเหตุอันควรเชื่อว่า
จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือเพื่อคุม้ ครองสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึง
เพื่อปฏิบตั ิตามที่จาเป็ นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัท
- ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผูใ้ ห้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5.

ระยะเวลาในการทีบ่ ริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1ก) เป็ นเวลา 10 ปี และข้อ 1ข) เป็ นเวลา 6
เดือน นับตัง้ แต่วันที่บริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ อย่างไรก็ดี เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านนานขึน้ หากจาเป็ นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิ ในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสาเนา
โอนย้าย แก้ไข ลบ ทาลายหรือทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิถอน
ความยินยอมของท่านได้ โดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนของบริษัทฯ เว้นแต่การความยินยอมนัน้ จะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมายหรือโดยสัญญา
ที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทัง้ นี ้ การถอนความยินยอมจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอมแก่บริษัทฯ นอกจากนี ้ หากท่านต้องการดาเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคาขอของ
ท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรอ้ งเรียนไปยัง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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7.

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึง่ ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการ
บริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรือ่ งการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อธารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย
เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้
บังคับกาหนด

8.

ติดต่อบริษัท
หากท่านมีคาถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดติดต่อบริษัท หรือ
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Email : secretarywhistle@principalcapital.co.th
ทั้ง นี ้ หากท่า นเจ้า ของข้อ มู ล ส่ว นบุค คลมี ข ้อ ทัก ท้ว งประการใด โปรดแจ้ง ให้บ ริษั ท ฯ ทราบภายในวัน ที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 17.00 น. เพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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