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แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

(“การประชุม E-AGM”) 

 บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ หรอืผูร้บั
มอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อใหท้่านทราบถึงรายละเอียดการด าเนินการคุม้ครองและปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทฯ จงึขอแจง้ขอ้มลูใหท้า่นทราบดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) รายละเอียดส าหรบัการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสาร                
เชิญประชมุของบรษัิท 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 
บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งจัดเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชนใ์นการจัดการประชุม E-AGM และการเขา้ร่วมการประชุม                    
E-AGM ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

1) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท  ์หมายเลขโทรศัพทมื์อถือ อีเมล ขอ้มลูบัญชีผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย (เช่น                  
ไอดีไลน ์บญัชีเฟซบุ๊ก) 

2) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สญัชาติ อาชีพ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บตัร
ประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือเดินทาง หรอืขอ้มลูบนบตัร ที่ออกโดยรฐับาล/หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่คลา้ยคลงึกนั 

3) ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ขอ้มลูภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกส  าหรบักิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
เตรยีมการและการด าเนินการประชมุ E-AGM 

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูชีวภาพ (เช่น ขอ้มลูการจดจ าใบหนา้ และ
ลายนิว้มือ) ขอ้มลูสขุภาพ หรอืสภาพรา่งกาย หรอืจิตใจ และประวตัิอาชญากรรม 

2. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายทีบ่ริษัทเก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

บรษัิทฯ เก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดยอาศยัฐานทางกฎหมายตามวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

ก) ฐานการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมาย (Legal Obligation) 

บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามขอ้ 1ก) และ ขอ้ 1ข) เพื่อเรียกประชุมและ
ด าเนินการประชมุ AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยนัตวัตนของทา่น การสง่เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อด  าเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุม E-AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของหน่วยงานภาครฐัที่มีอ  านาจ โดยเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายอ่ืนใด 

ข) ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

บรษัิทฯ เก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามขอ้ 1ก) เพ่ือใชใ้นการจดัท าบนัทกึรายงานการ
ประชมุ E-AGM และเป็นหลกัฐานในการเขา้รว่มประชมุของท่าน รวมถึงเพ่ือการใดๆ ตามจ าเป็นที่เก่ียวขอ้ง อนัเป็นประโยชน์
อนัชอบธรรมของบรษัิทและบคุคลอ่ืน โดยไมเ่กินขอบเขตที่ทา่นสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนของท่านตามขอ้ 1ข) เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการและแนวทาง
ปฏิบตัิในการประชมุ E-AGM 
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บริษัทฯ บันทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่เก่ียวข้องกับการจัดและการด าเนินการประชุม  E-AGM เพื่อใชใ้นการ
ลงทะเบียนเขา้ประชมุ รายงานและการประชาสมัพนัธก์ารประชมุ E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์และสื่อสิ่งพิมพ ์ภาพถ่าย
และภาพเคลื่อนไหวของการประชมุ E-AGM อาจปรากฏภาพของทา่นที่เขา้รว่มประชมุ 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผูร้บัมอบฉันทะที่ท่านผูถื้อหุน้แต่งตัง้และจากบริษัท  ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย  ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเหตุ : เอกสารยืนยนัตวัตนทีท่่านส่งใหแ้ก่บริษัท อาทิ ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือเอกสารทางราชการอืน่ๆ อาจ
ปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชือ้ชาติ หมู่โลหิต เป็นตน้ ซ่ึงไม่จ าเป็นต่อการประชุม E-AGM ฉะนัน้ บริษัทฯ              
ไม่ประสงคจ์ะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่อ่นไหวซ่ึงปรากฏอยู่บนบตัรประชาชน จึงขอให ้ท่านท าการลบ/ปกปิดขอ้ความดงักล่าวก่อน
การท าส าเนาเอกสารส่งมายงับริษัทฯ ในกรณีทีท่่านไม่ไดป้กปิดขอ้มูลส่วนบคุคลทีอ่่อนไหวดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ปกปิดขอ้มูลส่วนบคุคลทีอ่อ่นไหวบนเอกสารทีไ่ดร้บัโดยไม่ถอืว่าเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลออ่นไหวของท่าน 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบใุนเอกสารฉบบันี ้บรษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้ก่บคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

- หน่วยงานรฐับาล หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากับดแูล (เช่น กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรือบุคคลอ่ืน เม่ือบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อว่า
จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืเพ่ือคุม้ครองสิทธิของบรษัิทฯ สิทธิของบคุคลภายนอก หรอืความปลอดภยัของบคุคล รวมถึง
เพ่ือปฏิบตัิตามที่จ  าเป็นแก่การโอนหรอืรบัโอนสิทธิ และ/หรอืหนา้ที่ของบรษัิท 

- ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

- ผูใ้หบ้รกิาร หรอืที่ปรกึษา 

- สื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่อสิ่งพิมพ ์เพ่ือใชใ้นการเผยแพรร่ายงานการประชมุและประชาสมัพนัธก์ารประชมุ 

5. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใชต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอ้ 1ก) เป็นเวลา 10 ปี และขอ้ 1ข) เป็นเวลา 6 
เดือน นับตัง้แต่วันที่บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูของท่าน เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์า้งตน้ เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะ
ท าลายขอ้มลูสว่นบุคคล หรือท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลไม่สามารถระบตุวับคุคลได  ้อย่างไรก็ดี เราอาจเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ทา่นนานขึน้ หากจ าเป็นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

6. สิทธิของทา่นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบัญญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือขอรบัส  าเนา 
โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ท าลายหรือท าใหไ้ม่สามารถระบตุวับคุคลไดซ้ึ่งขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคดัคา้น และระงบัการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิถอน
ความยินยอมของทา่นได ้โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนของบรษัิทฯ เวน้แตก่ารความยินยอมนัน้จะมีขอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรอืโดยสญัญา
ที่ใหป้ระโยชนแ์ก่ท่าน ทัง้นี ้การถอนความยินยอมจะไม่สง่ผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอม
ไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย และท่านยงัมีสิทธิขอใหบ้ริษัทเปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านที่ท่านไม่ไดใ้หค้วาม
ยินยอมแก่บรษัิทฯ นอกจากนี ้หากทา่นตอ้งการด าเนินการตามสิทธิของทา่น โปรดติดตอ่บรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะพิจารณาค าขอของ
ทา่นและจะติดตอ่ทา่นโดยเรว็ หากบรษัิทฯ ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมีสิทธิรอ้งเรยีนไปยงั
หน่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม ซึง่ครอบคลมุถึงมาตรการป้องกนัดา้นการ
บรหิารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ในเรือ่งการเขา้ถึงหรือควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูส่วน
บุคคล เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งความลบั ความถกูตอ้งครบถว้น และสภาพความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อป้องกันการสญูหาย 
เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้
บงัคบัก าหนด 

8. ติดต่อบริษัท 

หากทา่นมีค าถาม ขอ้สงสยั หรอืมีความประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิของทา่นที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโปรดติดตอ่บรษัิท หรอื
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทที่ 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 
ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29  
ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
Email : secretarywhistle@principalcapital.co.th 

ทั้งนี ้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้วงประการใด  โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 22 เมษายน 2565                        
เวลา 17.00 น. เพ่ือจะไดด้  าเนินการในสว่นที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป 


