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การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection)
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ( “บริ ษทั ” ) ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวและ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะนักลงทุน และผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั โดยได้กาหนดนโยบาย การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ดังต่อไปนี้
นิยาม
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ ทาให้สามารถระบุตวั ตนของนักลงทุนและผูถ้ ือหุ ้น ได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวมจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ประเภทดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่ วนตัว เช่ น ชื่ อ-นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เพศ วันเดื อนปี เกิ ด หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน อายุ
รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สาหรับใช้ในระบบการจดจาใบหน้า (Face Recognition)
(ถ้ามี) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ และข้อมูลสุขภาพ ซึ่ง บริ ษทั ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรื อมี
ความจาเป็ นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดาเนินการได้
2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากบริ ษทั การจ่ายเงินปั นผล
4) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของบริ ษทั การ
บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด การบันทึกเสี ยงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ
2. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากการที่ ท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง
เช่น การให้ขอ้ มูลของท่านแก่บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้น การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น การร้องขอข้อมูลในฐานะนัก
ลงทุนในเว็บไซต์ หรื อแอพพลิเคชัน่ รวมถึงช่องทางต่าง ๆ ที่ บริ ษทั จัดหาให้ เป็ นต้น รวมถึง บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายทะเบียน บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
3. วัตถุประสงค์ การเก็บรวมรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลภายใต้ ฐานทางกฎหมาย
บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทาง
กฎหมาย ดังต่อไปนี้
1) ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา: เพื่อติดต่อกับท่านในฐานะผูถ้ ือหุน้ การตรวจสอบยืนยันการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปั นผล
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2) ฐานการปฏิ บัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิ บตั ิต่อท่านตามสิ ทธิ และหน้าที่ ตามกฎหมายในฐานะผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ ง
เปิ ดเผยและรายงานข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกาหนด เช่น สานักงานคณะกรรมการ
กากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลัก ทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย บริ ษ ัท ศู นย์รับ ฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น รวมถึงการปฏิ บตั ิตามคาสั่งของศาลหรื อตามคาสั่งของหน่ วยงานราชการที่ มี
อานาจตามกฎหมาย
นอกจากนี้ อาจมีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อความจาเป็ นในการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตาม
กฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรื อสอบทานข้อเท็จจริ ง เพื่อป้ องกันการทุจริ ตในการใช้สิทธิ หรื อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็ นหลักฐานในการยกขึ้นเป็ นข้อต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
3) ฐานประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย: โดยค านึ ง ถึ ง ความได้สัด ส่ ว นและความคาดหมายของท่ า น โดย
ประโยชน์ ที่ ไ ด้มี ค วามสมดุ ล กับ สิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐานของท่ า นเกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อตามอานาจที่ได้รับ
มอบ
ข) เพื่อการตรวจสอบจากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง การสื บสวน สอบสวน การขอ
คาปรึ กษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย
ค) เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคารหรื อสถานที่ จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจร
ปิ ด (CCTV)
4) ฐานความยินยอม: เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูล
ศาสนา รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ ที่ ปรากฏในบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อการยืนยันตัวตน
เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยของท่านระหว่างเข้าร่ วมกิ จกรรมกับ บริ ษทั รวมถึ งเพื่อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ท่าน (ถ้ามี)
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้แจ้งท่านโดยชอบแล้วและหรื อได้รับ
ความยินยอมจากท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้
บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยหรื อรายงานข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษ ัท อาจจ าเป็ นต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น เพื่อดาเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคาปรึ กษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ
การประเมิน การดาเนินคดี และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
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การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection)
สาหรับการประชุ มผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรื อเปิ ดเผย
บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปี เกิด เลขประจาตัวประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เลขทะเบี ยนผูถ้ ือหลักทรัพย์ เลขที่ บญ
ั ชี เงิ นฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่
ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึ กเสี ยง ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั จาเป็ นต้องขอให้ส่งภาพถ่าย และ / หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยัน
ตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจาตัวประชาชนอาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฎอยู่ และโดยที่
บริ ษทั ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ละเอียดอ่อนจากท่าน จึ งขอความร่ วมมือจากท่านปิ ดทึ บ
ข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแก่บริ ษทั

2.

วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์อนั
ชอบด้วยกฎหมาย หรื อมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
เช่น การเรี ยกประชุมและการดาเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการ
ดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรื อการดาเนิ นงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริ ษทั หรื อของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ถ่ายทอด
ภาพและเสี ยงสาหรับการประชุม การบันทึ กภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็ นหลักฐานของการ
ประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่
จาเป็ นโดยคานึ งถึงสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน และไม่เกิ นขอบเขตที่ ท่านสามารถคาดหมายได้
อย่างสมเหตุสมผล

3.

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ / หรื อ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เฉพาะในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกาหนด

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกากับดูแล และบุคคลหรื อ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วตั ถุประสงค์ที่กาหนดในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิ ชย์
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สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ศาล ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูใ้ ห้บริ การภายนอก ผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จะดูแลให้บุคคลหรื อหน่วยงานที่เป็ นผูร้ ับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กาหนดในนโยบายฉบับนี้
5.

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่ จาเป็ นในระหว่างที่ ท่านเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั หรื อตลอดระยะเวลาที่ จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจจาเป็ นต้องเก็บรั กษาไว้ต่อไป
ภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกาหนดหรื ออนุญาตไว้เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ บริ ษทั จะมีการดาเนิ นการใน
ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้
เมื่อหมดความจาเป็ นหรื อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6.

การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เป็ นอย่างดี ตามมาตรการเชิ งเทคนิ ค (Technical Measure)
และมาตรการเชิงบริ หารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลที่ เหมาะสม และเพื่ อป้ อ งกัน การละเมิ ด ข้อ มู ลส่ ว นบุ คคล บริ ษทั ได้ก าหนดนโยบาย ระเบี ย บ และ
หลักเกณฑ์ในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มาตรการเพื่อป้ องกันไม่ให้ผรู ้ ับข้อมูลไปจากบริ ษทั ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรื อโดยไม่มีอานาจหรื อ
โดยไม่ชอบ
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูร้ ับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึ กษา และผูร้ ับข้อมูลจากบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งรักษา
ความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริ ษทั กาหนด

7.

สิทธิของท่ านเกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิ ของท่านเป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมาย อาทิ สิ ทธิ ขอถอนความยินยอม สิ ทธิ ขอเข้าถึ งข้อมูล สิ ทธิ ขอถ่ายโอน
ข้อมูล สิ ทธิ ขอคัดค้าน สิ ทธิ ขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูล สิ ทธิ ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูล สิ ทธิ ขอให้แก้ไขข้อมูล สิ ทธิ
ร้องเรี ยน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายและที่กาหนดไว้ในขณะนี้ หรื อที่จะมี
การแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริ ษทั กาหนดขึ้น ในกรณี ท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์
หรื อถูกจากัดความสามารถในการทานิ ติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิ โดยให้บิดาและมารดา ผูใ้ ช้
อานาจปกครอง หรื อผูม้ ีอานาจกระทาการแทน เป็ นผูแ้ จ้งความประสงค์ บริ ษทั จะดาเนิ นการตามการขอใช้สิทธิ
ต่าง ๆ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ บุคคลได้ยื่นคาขอและเอกสารประกอบต่อกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ โดย
ครบถ้วน
การใช้สิทธิ ของท่านข้างต้น อาจถูกจากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่ บริ ษทั อาจ
ปฏิเสธหรื อไม่สามารถดาเนิ นการตามคาขอใช้สิทธิ ขา้ งต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อคาสั่งศาล
เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิ อาจละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลอื่น เป็ นต้น หากบริ ษทั ปฏิ เสธคาขอ
ข้างต้น บริ ษทั จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ
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8.

วิธีการการติดต่ อบริษัท
หากท่ านมี ขอ้ เสนอแนะ หรื อต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับรายละเอี ยดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ผ่านช่องทางดังนี้
สานักเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ต้ งั สานักงาน
: บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สานักงานสาขา 2
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์
: 02-152-7301-4 ต่อ 212, 202 และ 209
อีเมล
: ir@eastcoast.co.th

หรื อ
คณะทางานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ต้ งั สานักงาน

:

โทรศัพท์
อีเมล

:
:

บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 21110
038-675-181-4
hr@eastcoast.co.th

