


 

1. ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้ห้

ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค ์ควำมจ ำเป็น และข้อมูลส่วนบคุคลทีจ่ะเกบ็รวบรวม 

บรษิัทฯ จ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามที่แจง้ไวแ้ก่บรษิัทฯ ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และ
เลขที่บตัรประชาชนของทา่น เพื่อน าไปใชภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

• เรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รวมถึงจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตามที่กฎหมายก าหนด และ 
• จดัส่งแบบ 56-1 One Report ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ตามที่ไดแ้จง้มา 

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลบุคคล 

บริษัทฯ จะด าเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันีต้ลอดระยะเวลาที่ จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะที่ท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุ ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลู ส่วนบุคคลให้
ถกูตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลสิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบคุคลตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในการคดัคา้นการเก็บ
รวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

2. มำตรกำรและแนวปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกนัโรคที่ทางราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด บรษิัทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการเขา้ร่วม
ประชมุ ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ แทนการประชุมดว้ยตนเอง เนื่องจากจ านวนที่นั่งมีจ ากัด  ไม่เกิน 50 
คน โดยไม่มีพืน้ที่รับรองผูต้ิดตาม และกรณีที่นั่งเต็ม  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องประชุม ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการการเวน้ระยะห่างทางสงัคมเพื่อลดความเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ไดต้ัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป และรบัชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live 
Broadcast) ผ่านทางเว็บไซต ์www.crownseal.co.th  

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ที่  
www.crownseal.co.th ระหว่างวันที่ 8 - 19 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ จะแจง้ยืนยันรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมดว้ย

 

1. ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้ห้

ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค ์ควำมจ ำเป็น และข้อมูลส่วนบคุคลทีจ่ะเกบ็รวบรวม 

บรษิัทฯ จ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามที่แจง้ไวแ้ก่บรษิัทฯ ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และ
เลขที่บตัรประชาชนของทา่น เพื่อน าไปใชภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

• เรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รวมถึงจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตามที่กฎหมายก าหนด และ 

• จดัส่งแบบ 56-1 One Report ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ตามที่ไดแ้จง้มา 

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมลูบุคคล 

บริษัทฯ จะด าเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันีต้ลอดระยะเวลาที่ จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

สิทธิของเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคล 

ในฐานะที่ท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุ ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลู ส่วนบุคคลให้
ถกูตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลสิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบคุคลตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในการคดัคา้นการเก็บ
รวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

2. มำตรกำรและแนวปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกนัโรคที่ทางราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด บรษิัทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการเขา้ร่วม
ประชมุ ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ แทนการประชุมดว้ยตนเอง เนื่องจากจ านวนที่นั่งมีจ ากัด  ไม่เกิน 50 
คน โดยไม่มีพืน้ที่รับรองผูต้ิดตาม และกรณีที่นั่งเต็ม  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้เขา้ห้องประชุม ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการการเวน้ระยะห่างทางสงัคมเพื่อลดความเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ไดต้ัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป และรบัชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live 
Broadcast) ผ่านทางเว็บไซต ์www.crownseal.co.th  

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ที่  
www.crownseal.co.th ระหว่างวันที่ 8 - 19 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ จะแจง้ยืนยันรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมดว้ย



ตนเองทาง SMS ตามหมายเลขโทรศพัทท์ี่ลงทะเบียนไวใ้นวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ทัง้นี ้จ ากดัสิทธิการลงทะเบียนตามล าดบั 
จ านวนสงูสดุ 50 คน และขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดร้บัสิทธิเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองโปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบรษิัทแทนการเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

3. ไม่อนุญาตใหร้บัประทานอาหารบริเวณจดัการประชมุเพื่อสขุอนามยัของส่วนรวม รวมถึงงดแจกแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อป้องกันความเส่ียงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัและ
การสมัผสัส่ิงของรว่มกนั 

4. สงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหบ้คุคลดงัต่อไปนีเ้ขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุโดยรวม 
(1) กลุ่มบคุคลดงัต่อไปนี ้
  - ผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ที่ไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ (ผูป่้วย) 
  -   ผูส้มัผสัผูป่้วย (ผูส้มัผสัเส่ียงสงู) 
  -   ผูใ้กลช้ิดผูส้มัผสัเส่ียงสงู 

(2) ผูม้ีอาการดงัต่อไปนี ้
  -   ผูม้ีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 
 -   ผูม้ีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู หายใจล าบาก หอบเหน่ือย หรือมีขอ้บ่งชีอ้ื่นท่ีเขา้ข่ายว่าอาจติดเชือ้โควิด-19 
  -   ผูป้ฏิเสธการตรวจคดักรองของบรษิัทฯ รวมถึงปฏิเสธการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดอื่น ๆ ของบรษิัทฯ 

(3) ผูเ้ดินทาง พกัอาศยั หรือปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ในพืน้ที่ควบคมุ รวมถึงผูท้ี่เดินทางไปในสถานที่แออดัที่มี การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 

5. งดการใชไ้มโครโฟน กรณีมีค าถามใหเ้ขียนลงในกระดาษเท่านัน้ และส่งใหก้บัเจา้หนา้ที่ โดยบริษัทฯ จะตอบค าถามเฉพาะ
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ ส าหรบัค าถามอ่ืน ๆ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม 

6. งดการยา้ยที่นั่ง หรือเขา้-ออก ระหว่างประชมุ 
7. สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ และหมั่นท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลท์ี่จดัเตรียมไวใ้ห้ 

ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัความสะดวกสบายมากที่สดุ บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ และรบัชม
การถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบ Live Broadcast แทนการมาประชุมดว้ยตนเอง ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัการตอบรบัยืนยนัสิทธิใน
การเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งปฏิบตัิตามแนวปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุมอย่างเคร่งครดั และตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้
อนึ่งผูถื้อหุน้สามารถโทรสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ โทร. 0-2533-0450 ต่อ 638, 635 และ ratree@crownseal.co.th 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 








































































































