
 

ค ำประกำศเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล จึงจดัใหม้ีมาตรการคุม้ครอบขอ้มลูส่วน
บคุคลฉบบันีข้ึน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ดงันี ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถู่กเก็บรวบรวม 

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีท่านใหไ้วโ้ดยตรงกับบริษัทหรือขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัท
ไดร้บัจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูล
ดงัต่อไปนี ้ 
▪ ขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง สญัชาติ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ ประเภทหุน้ท่ีถือ วฒุิการศกึษา ประวตัิการอบรม ประวตัิการท างาน เป็นตน้ 
▪ ขอ้มลูทางการเงิน เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เช่น เลขท่ีบญัชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขท่ีเช็ค เป็นตน้  
▪ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรท่ี์เกิดจากการลงทะเบียนเข้า

รว่มประชมุและ/หรือบนัทึกภายในงานประชมุดงักล่าว 
▪ ขอ้มลูซึ่งท่านไดใ้หไ้วผ้่านช่องทางนักลงทนุสมัพนัธใ์นเว็บไซตข์องบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีบริษัทก าหนด  

บริษัทไม่มีความประสงคจ์ะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) อนัไดแ้ก่ ขอ้มลูศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถา้มี) 
ซึ่งปรากฎบนเอกสารยืนยนัตวัตนท่ีท่าน และ/หรือตวัแทนของท่านน าส่งแก่บริษัท ทัง้นี ้หากบริษัทไดร้บัขอ้มลูดงักล่าวไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะด าเนินการ
ปกปิดขอ้มลูบนเอกสารเหล่านัน้ และไม่ถือว่าบริษัทไดเ้ก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูนัน้แต่อย่างใด 

2. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อน าไปใชภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
▪ การด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระการประชมุ การเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท 
▪ การจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุ การยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดท า

รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าว  
▪ การเผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ หรือขอ้มลูจากการบนัทึกภาพและวิดีโอจากการประชมุบนเว็ปไซตข์องบริษัท 
▪ การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
▪ การจดักิจกรรมของบริษัท รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือผ่านช่องทางอื่นท่ีบริษัทก าหนด  
▪ เพื่อด าเนินก ารใหเ้ป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ใหค้วามร่วมมือกับศาล หน่วยงานรฐั หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานท่ี

บงัคบัใชก้ฎหมาย  
เพื่อด าเนินการใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์า้งตน้ บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่บคุคลภายนอกได ้ดงัต่อไปนี ้
▪ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  
▪ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน  
▪ ผูใ้หบ้ริการแก่บริษัท เช่น การพิมพ ์การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บขอ้มลู ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ หรือบริการอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง อนัถือเป็นการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมายต่อผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
▪ ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพตา่ง ๆ เช่น ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย แพทย ์ผูต้รวจสอบบญัชี เป็นตน้  
▪ ผูล้งทนุเป็นการทั่วไป ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีมีกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด  
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▪ ศาล หน่วยงานรฐั หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือบคุคลหรือนิติบคุคลอื่นใดท่ีบริษัทจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูให ้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งของหน่วยงานรฐั หรือตามสญัญาระหว่างบริษัท กับบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชนข์องเจ้าของขอ้มลูส่วน
บคุคล เช่น กระทรวงพาณิชย ์กรมสรรพากร เป็นตน้  

บริษัทจะด าเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงคข์้างตน้โดยอาศยัฐานการปฏิบตัิหนา้ท่ีตาม
กฎหมายและตามสญัญาท่ีบริษัทมีต่อท่าน ตลอดจนฐานประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัท และความยินยอมของ
ท่าน (แลว้แต่กรณี) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยอาศยัฐานการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
หรือตามสญัญาท่ีบริษัทมีต่อท่าน หรือฐานความยินยอม (แลว้แต่กรณี) และท่านไม่สามารถน าส่งขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นบางประเภทแก่บริษัทหรือไม่
สามารถใหค้วามยินยอมแก่บริษัทได ้บริษัทอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสญัญาระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชนท่ี์ท่านในฐานะผูถื้อหุน้
จะไดร้บั (ถา้มี) ได ้

3. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย และ /หรือตามความจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าวข้างตน้ 
และเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูนัน้ไม่สามารถระบตุวัตนได ้

4. สิทธิขอเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตห้ลักเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนา
ขอ้มลูส่วนบุคคล หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหบ้ริษัทด าเนินการเพื่อใหข้อ้มลูส่วนบุคคลถูกตอ้ง สมบูรณ ์และเป็น
ปัจจุบนั สิทธิในการขอใหบ้ริษัทส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนดสิทธิในการใหแ้ละเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคดัคา้นการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน สิทธิในการขอใหบ้ริษัท ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวับคุคล
ของท่านได ้และสิทธิในก ารรอ้งเรียนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล กรณีบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ในกรณีท่ีท่าน ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลยื่นค ารอ้งขอใชส้ิทธิภายใตบ้ทบญัญัติของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 บริษัทจะ
ด าเนินการตามค ารอ้งขอนัน้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาค าขอของท่าน 
โดยบริษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบตัิตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่านตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนดใหบ้ริษัทสามารถท าได ้

5. ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท 

หากท่านมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าประกาศฉบบันี ้และ/หรือประสงคจ์ะใชส้ิทธิ
ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่กล่าวมาในขอ้ 4. ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามรายละเอียดดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7  
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
หรือทางอีเมล comsec@ubonbioethanol.com 

บริษัทอาจปรบัปรุงแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าประกาศเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัท และ/หรือหนงัสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือช่องทางแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
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