
 

-110- 

เลขท่ี 88,88/1  หมท่ีู 1  ตาํบลบา้นธาต ุ  อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 18110                       88,88/1 Kangkoi Industrial Estate, Moo 1, Ban-that, Kangkoi, Saraburi 18110, Thailand. 

            โทรศพัท ์: 036-200-294-5   โทรสาร : 036-200-295                                                              Tel : 036-200-294-5     Fax : 036-200-295 

 

 

 

คาํประกาศคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล สาํหรับการให้สทิธิแก่ผู้ถือหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมประชุม 

และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2565 

 
 บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคัญกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จึงขอแจง้

ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้ห ้ท่านทราบ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  โดยมีหลกัเกณฑ์

และแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. ข้อมูลสว่นบุคคลทีมี่การเกบ็รวบรวม  
บรษิัทฯ มีความจาํเป็นจะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในกรณีดงัต่อไปนี:้  

• ในกรณีของผ้ถือหุ้น   ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกลุ คาํนาํหนา้ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร จาํนวนหุน้ท่ีท่านถือ ลายมือ

ชื่อ อีเมล  (Email) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนงัสือ

รบัรองจากบริษัท หลักทรพัยห์รือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
• ในกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ   ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกลุ 

คาํนาํหนา้ชื่อ ท่ีอยู่  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ภาพถ่าย สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล (Email) 

วันเดือนปี เกิด อายุ เพศ สัญชาติ  สถานภาพสมรส ขอ้มูลการถือหุน้ ประวัติการทาํงาน ประวัติการอบรม ประวตัิ

การศึกษา ตลอดจนขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สียทัง้ ทางตรงและทางออ้มในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้ง  
• ในกรณีของค่สมรส และบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกลุ  อาย ุขอ้มลูการถือหุน้  
ข้อสงวนสิทธิ์  ในกรณีท่ีบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งขอสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ่งอาจมีขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีมีความ 

อ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ขอ้มลูศาสนา บรษิัทฯ ขอเรียนว่า บรษิัทฯ ไม่มีความประสงคท่ี์จะเก็บขอ้มลูดงักล่าว โดยท่านเจา้ของ 

ขอ้มลูสามารถปิดทึบขอ้มลูส่วนนัน้ได ้ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล   
การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรงจะดาํเนินการเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถปุระสงคท่ี์ระบไุวโ้ดย 

แจง้ชดั ทัง้นีบ้รษิัทฯ อาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัมาจากแหล่งอ่ืน ไดแ้ก่ นายทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์ (TSD) ผูถื้อหุน้ หรือผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีท่ีมีความ

จาํเป็นดว้ยวิธีการตามท่ี กฎหมายกาํหนด  

3.วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบและยืนยนัความ เป็น

ผูถื้อหุน้ของผูเ้สนอวาระ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อโดยผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้

เป็น กรรมการบรษิัทฯ   

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัที่  7 
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กรณีท่ีพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหอ้าํนาจในการเก็บรวบรวมไดโ้ดยยกเวน้การขอความ 

ยินยอมจากท่าน เพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญา เพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษิัทฯ หรือเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย

ของบริษัทฯ  หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เวน้แต่ประโยชนด์งักล่าวมีความสาํคญันอ้ยกว่าสิทธิขั้นพืน้ฐานในขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่าน ตลอดจนเพ่ือ การปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ ทัง้นีก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม ไดแ้ก่ 

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

รวมถึงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคณุสมบตัิกรรมการและ บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
กรณีท่ีขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ ดาํเนินการเพ่ือวตัถุประสงคข์า้งตน้ เป็ นขอ้มลูท่ีจาํเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติ

ของ ผูเ้สนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัท หากท่านไม่ให ้ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นดงักล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชมุ หรือบุคคลท่ีท่านเสนอชื่อ

เพ่ือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น กรรมการบริษัท  อาจไม่สามารถไดร้บัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการได ้เน่ืองจาก

บรษิัทฯ ไม่มีขอ้มลูเพียงพอในการพิจารณา ตรวจสอบคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล   

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ 

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งไดร้ะบไุวใ้นคาํประกาศฉบบันี ้ 
ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตาม

ระยะเวลา ท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี )  

5. สิทธขิองท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง

สิทธิ ต่าง ๆ ไดแ้ก่สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วน

บุคคลใหถู้กตอ้ง  สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการ

ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน  

6. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลกับบุคคลอืน่หรือหน่วยงานอื่น  
บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็ นในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ

หุน้ การประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุ แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซตบ์รษิทัฯ  
นอกจากนี้บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน

ราชการ  ซึ่งทาํงานร่วมกับบริษัทฯ เพ่ือดาํเนินตามวัตถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ในคาํประกาศฉบับนีเ้ท่าท่ีจาํเป็น เช่น สาํนักงาน

คณะกรรมการหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานกาํกบัดแูล หน่วยงานภาครฐัหรือ

ตามคาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอาํนาจ   

7. วิธีการติดต่อ  
 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โปรดติดต่อตาม 

ช่องทางดงัต่อไปนี:้ ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท บรษิัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน): เลขท่ี   88, 88/1 หมู่ท่ี 1 ตาํบล

บา้นธาต ุอาํเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบรีุ 18110 โทรศพัท ์036 200294-5  
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Attachment 7 
 

Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) 

Agenda and Proposed Candidate for Director in advance of the AGM of the Year 2022 

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) is greatly aware of the personal data 

protection in accordance with the Privacy Data Protection Act B.E. 2562 (2019).  

1. The Collection of Personal Data  

It is necessary for the Company to collect your personal data in the following circumstances:   

• In the case of shareholder name, surname, title, address, telephone number, facsimile number, number 

of  shares holding, signature, email, copy of identification card or passport (in case of foreigners), 

certificate of  shareholding issued by securities company(ies) or certificates issued by the Stock Exchange 

of Thailand or  Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

• In the case of the Proposed Candidate for Director Position name, surname, title, address, 

telephone  number, facsimile number, photo, copy of identification card, signature, email, date of birth, 

age, gender,  nationality, marital status, information about shares holding, work experience, education 

background, training  experience, as well as information on direct and indirect interest in the Company 

and its subsidiaries, joint  companies and related companies.  

• In the case of spouse and children of the Proposed Candidate for Director Position name, surname, 

age and information about shares holding.  

Disclaimer: In the case that it is necessary for the Company to collect a copy of your identification card which 

may contain Sensitive Data such as religion, the Company has however no intention to collect any such Sensitive 

Data. Accordingly, you can redact any such Sensitive Data.  

2. The Collection of Personal Data  

In the direct collection of your Personal Data, the Company shall use the Personal Data only as  necessary 

and only in accordance with explicitly specified purposes. In addition, the Company may collect your  Personal 

Data from other sources i.e. securities registrar, Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), shareholder,  or the 

Proposed Candidate for Director Position, but only to the extent necessary and in accordance with 

measures  required by laws.  

3. Purposes of collection, use and disclosure of Personal Data  

The Company collects, uses, and discloses your Personal Data only for the purposes of verifying status of 

the Shareholder who proposes the meeting agenda and considering qualifications of the Proposed Candidate 

for  Director Position.  

Therefore, the Company will collect, use, and disclose your Personal Data and the referred person(s) subject 

to your prior consent except where it is authorized to do so by the Personal Data Protection Act, B.E. 2562  (2019) 

as is necessary to take steps at the request of the Data Subject prior to entering into a contract or for executing  the 

obligation of the contract or for legitimate interests of the Company or any other Persons or juristic persons 

other  than the Company, except where such interests are overridden by the fundamental rights of your Personal 
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Data as well  as for the Company to comply with law to which the Company is subjected i.e. the Public Limited 

Companies Act, B.E. 2535 (1992), the Securities and Exchange Act, B.E. 2535 (1992) and their respective 

amendments and related  regulations relating to director qualifications and its related persons.  

Personal Data that the Company collect, uses, and discloses in accordance with the above--

mentioned  purposes is necessarily required for determining qualifications of the shareholder proposing the 

meeting agenda or  qualifications of the Proposed Candidate for Director Position. In case of your refusal to provide 

the required Personal  Data for the above-mentioned purposes, you may not be able to propose a meeting agenda 

or the Proposed Candidate  for Director Position may not be considered for the selection as the Company does not 

have sufficient information to  verify his qualifications as required by law.  

4. The Personal Data retention period  

The Company will retain your Personal Data only for the necessary duration, and will collect, use 

and  disclose your Personal Data, as defined in this Privacy Notice.  

If it is not possible to specify the Personal Data retention period, the Company will retain the Personal  Data 

as may be expected per data retention standards (such as the longest legal prescription of 10 years). 

5. Your Rights as a Data Subject  

As the owner of Personal Data (“Data Subject”), you have rights as stipulated in the Privacy Protection  Act 

B.E 2562 (2019), which include right to withdraw the consent, right to access and obtain a copy of your 

Personal  Data, right to correct, delete or destroy your Personal Data, right to request suspension of the processing 

of your  Personal Data, right to transfer your Personal Data according to the measures stipulated by law, right of 

complaint and  right to dissent to the processing or disclosing of your Personal Data.  

6. The Disclosure of Personal Data to a Third Party  

The Company may also be required to disclose Personal Data in the invitation letter to attend 

the  Shareholders’ meeting, Shareholders’ meeting, the Minute of Shareholders’ meeting, Form 56-1 One Report, 

and the  Company’s website.  

The Company may also be required to disclose Personal Data to other persons or juristic persons 

or  regulatory authorities, who work in cooperation with the Company in compliance with the purposes specified in 

this  Privacy Notice such as the Securities and Exchange Commission, Thailand, the Stock Exchange of Thailand 

(SET), supervisory authorities, government authorities, or legitimate orders.  

7. Contact channels  

Enquiries or questions on the Personal Data Protection can be addressed to the following channels:  Earth 

Tech Environment Public Company Limited, 88, 88/1, Moo 1, Ban That Sub-district, Kaeng Khoi District, Saraburi 

18110 Tel.  (66)3-620-0294-5     

 

 


