
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2566 ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ตามที่ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูล

ดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการประชุม E-AGM นี้ 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม : บริษัทฯ มีความจ าเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่อไปนี้ 

• ในกรณีของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จ านวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล 
(Email) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัท 
หลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

• ในกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารักการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ ชื่อ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย ลายมือชื่อ อีเมล (Email) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ 
สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการท างาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการทสี่วน
ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

• ในกรณีของคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ ช่ือ นามสกุล 
อายุ ข้อมูลการถือหุ้น 

ข้อสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทฯ จ าเป็นต้องขอส าเนาบัตรประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น 
ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูล
ส่วนน้ันได้ 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะด าเนินการเท่าที่จ าเป็นตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอ่ืน ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่
มีความจ าเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอวาระ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือโดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความ
ยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศหรือข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณาคุณสมบตัิของผู้
เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หากท่าน
ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุมหรือบุคคลที่ท่านเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได ้เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีข้อมูลเพียงพอในการ
พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 



4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในค าประกาศฉบับนี้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรกัษาข้อมูลสว่นบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่
อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) 

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ได้แก่ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบคุคล 
สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้ อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น : บริษัทฯ อาจะมีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเท่าที่จ าเป็น เพื่อแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One report รวมถึง
เว็บไซต์บริษัทฯ 
นอกจากนี้บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งท างาน
ร่วมกับบริษัทฯ เพื่อด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในค าประกาศฉบับนี้เท่าที ่จ าเป็น เช่น ส านักงานคณะกรรมการ ก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ 

 

7. วิธีการติดต่อ : ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ 
ตามช่องทางดังต่อไปนี้  

 ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน)  
 เลขท่ี 589/156 ช้ัน 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้  ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 E-mail : investor@nerubber.com 
 เบอร์โทรศัพท์ : 065-992-2388  

 
 

 


