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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ( “บริษทั” ) ให้ความส าคญัและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะนกัลงทุน และผูถื้อหุ้น ของบริษทั โดยไดก้ าหนดนโยบาย การ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ดงัต่อไปน้ี 
 
นิยาม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลท่ีท าให้สามารถระบุตวัตนของนักลงทุนและผูถื้อหุ้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวมจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ประเภทดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชน อาย ุ
รวมถึงขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มูลใบหนา้ ส าหรับใชใ้นระบบการจดจ าใบหนา้ (Face Recognition) 
(ถา้มี) ลายน้ิวมือ ศาสนา เช้ือชาติ และขอ้มูลสุขภาพ ซ่ึง บริษทัไดรั้บความยนิยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมี
ความจ าเป็นตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหด้ าเนินการได ้

2) ขอ้มูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
3) ขอ้มูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากบริษทั การจ่ายเงินปันผล 
4) ขอ้มูลส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศและเวบ็ไซตภ์ายในต่าง ๆ ของบริษทั การ

บนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด การบนัทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ 
 
2.  แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการท่ีท่านเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง 
เช่น การใหข้อ้มูลของท่านแก่บริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การร้องขอขอ้มูลในฐานะนกั
ลงทุนในเวบ็ไซต์ หรือแอพพลิเคชัน่ รวมถึงช่องทางต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัหาให้ เป็นตน้ รวมถึง บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
3. วตัถุประสงค์การเกบ็รวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงค์หลายประการภายใตฐ้านทาง
กฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

1) ฐานการปฏิบติัตามสญัญา: เพ่ือติดต่อกบัท่านในฐานะผูถื้อหุน้ การตรวจสอบยืนยนัการลงทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล 
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2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพ่ือปฏิบติัต่อท่านตามสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายในฐานะผูถื้อหุ้น รวมถึง
เปิดเผยและรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ รวมถึงการปฏิบติัตามค าสั่งของศาลหรือตามค าสั่งของหน่วยงานราชการท่ีมี
อ านาจตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี อาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้พ่ือความจ าเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบหรือสอบทานขอ้เท็จจริง เพ่ือป้องกนัการทุจริตในการใชสิ้ทธิหรือการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎหมาย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยค านึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดย
ประโยชน์ท่ีได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่านเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

ก) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและยนืยนัตวัตนเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือตามอ านาจท่ีไดรั้บ
มอบ 

ข) เพ่ือการตรวจสอบจากผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การสืบสวน สอบสวน การขอ
ค าปรึกษา เก่ียวกบัการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย 

ค) เพื่อรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ีจากการบนัทึกภาพดว้ยระบบกลอ้งวงจร
ปิด (CCTV) 

4) ฐานความยินยอม: เพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูล
ศาสนา รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในบตัรประจ าตวัประชาชนเพ่ือการยืนยนัตวัตน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภยัของท่านระหว่างเขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษทัรวมถึงเพื่อเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกเก่ียวกบัการประกนัภยัแก่ท่าน (ถา้มี) 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ ไดแ้จง้ท่านโดยชอบแลว้และหรือไดรั้บ
ความยนิยอมจากท่าน เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไว ้

บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรือรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษัทอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เพ่ือด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี การขอค าปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ 
การประเมิน การด าเนินคดี และการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั 
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) 
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย 
บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น 

และการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกลุ อาย ุวนัเดือนปีเกิด เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์เลขท่ีบญัชีเงินฝาก ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่อาศยั สถานท่ี
ท างาน หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี ( IP Address) ขอ้มูลการบนัทึกเสียง ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีถือวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจ าเป็นตอ้งขอใหส่้งภาพถ่าย และ / หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่านเพ่ือใชใ้นการยืนยนั
ตวัตน ซ่ึงขอ้มูลในบตัรประจ าตวัประชาชนอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฎอยู ่และโดยท่ี
บริษทัไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทึบ
ขอ้มูลในส่วนนั้นก่อนใหส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนแก่บริษทั 

 
2. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้และ / หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคอ์นั
ชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่วา่จะเป็นการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
เช่น การเรียกประชุมและการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้น การยืนยนัตวัตน การจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ
บริษทั หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน (Legitimate Interest) เช่น การจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ถ่ายทอด
ภาพและเสียงส าหรับการประชุม การบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวการประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานของการ
ประชุม การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภยั รวมถึงเพ่ือการอ่ืนใดท่ี
จ าเป็นโดยค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายได้
อยา่งสมเหตุสมผล 

 
3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ / หรือ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีไดรั้บจากนายทะเบียนหลกัทรัพย ์เช่น บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เฉพาะในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นดว้ยวธีิการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากบัดูแล และบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลฉบบัน้ี เช่น กระทรวงพาณิชย ์
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ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ศาล ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผูใ้ห้บริการภายนอก ผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย เป็นตน้ 
ทั้งน้ี บริษทัจะดูแลใหบุ้คคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลดงักล่าวเก็บรวบรวม ใช ้และ / หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านตามขอบเขตและวตัถุประสงคต์่าง ๆ ท่ีก าหนดในนโยบายฉบบัน้ี 

 
5. ระยะเวลาในการจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหวา่งท่ีท่านเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทั หรือตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวต้่อไป
ภายหลงัจากนั้นหากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไวเ้ป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งน้ี บริษทัจะมีการด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านได้
เม่ือหมดความจ าเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

 
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอยา่งดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) 
และมาตรการเชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และเพ่ือป้องกันการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบ และ
หลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มาตรการเพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้รั้บขอ้มูลไปจากบริษทัใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลนอกวตัถุประสงค ์หรือโดยไม่มีอ านาจหรือ
โดยไม่ชอบ  

นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษา และผูรั้บขอ้มูลจากบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรักษา
ความลบัขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลบัท่ีบริษทัก าหนด 

 
7. สิทธิของท่านเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูล สิทธิขอถ่ายโอน
ขอ้มูล สิทธิขอคดัคา้น สิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล สิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูล สิทธิขอให้แกไ้ขขอ้มูล สิทธิ
ร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ ได ้ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและท่ีก าหนดไวใ้นขณะน้ีหรือท่ีจะมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคตตลอดจนหลกัเกณฑต์ามท่ีบริษทัก าหนดข้ึน ในกรณีท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 
หรือถูกจ ากดัความสามารถในการท านิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผูใ้ช้
อ  านาจปกครอง หรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน เป็นผูแ้จง้ความประสงค์ บริษทัจะด าเนินการตามการขอใชสิ้ทธิ
ต่าง ๆ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีบุคคลไดย้ื่นค าขอและเอกสารประกอบต่อกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ โดย
ครบถว้น 

การใชสิ้ทธิของท่านขา้งตน้ อาจถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และบางกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีบริษทัอาจ
ปฏิเสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ของท่านได ้เช่น ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใชสิ้ทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เป็นตน้ หากบริษทัปฏิเสธค าขอ
ขา้งตน้ บริษทัจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหท่้านทราบ 
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8. วธีิการการตดิต่อบริษัท  
หากท่านมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใชสิ้ทธิ ท่านสามารถติดต่อบริษทั ผา่นช่องทางดงัน้ี 
 

ส านกัเลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ท่ีตั้งส านกังาน : บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ส านกังานสาขา 2 
  เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์ : 02-152-7301-4 ต่อ 212, 202 และ 209 
อีเมล : ir@eastcoast.co.th  

หรือ 
คณะท างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ีตั้งส านกังาน : บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
  เลขท่ี 37/9 หมู่ 10 ถนนบา้นบึง-แกลง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดั 
  ระยอง 21110 
โทรศพัท ์ : 038-675-181-4 
อีเมล : hr@eastcoast.co.th 
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