นโยบายความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มีพนั ธกิจสำคัญในกำรปกป้ องและเคำรพควำมเป็ นส่วนตัวของ
ท่ำน และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยอย่ำงเป็ น
ธรรมและเป็ นไปตำมกฎหมำย
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็ นส่วนตัว”) แจ้งถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำกำร
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย รวมถึง สิทธิทำงเลือกของท่ำนต่อข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯ ยังแจ้งถึงมำตรำกำรที่ได้ใช้เพื่อรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแจ้งช่องทำงกำรติดต่อให้ แก่ท่ำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ่อข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิต่ำงๆ ของ
ท่ำนตำมกฎหมำย จำกกำรทีท่ ่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
คานิ ยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลซึง่ ให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ตำมนโยบำยฉบับนี้คอื ชื่อ นำมสกุล ที่
อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชำชน วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวผูถ้ อื หุน้ จำนวนหุน้ เบอร์โทรศัพท์
ข้อ มูลส่ วนบุคคลที่ มีความอ่ อนไหว ได้แก่ เพศ สัญ ชำติ ศำสนำ ภำพถ่ำยหรือภำพเคลื่ อ นไหวจำกกำรบันทึกวีดีโอ
ภำยในงำน ข้อมูลสุขภำพ ประวัตกิ ำรเดินทำงที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลสุขภำพ (กรณีมคี วำมจำเป็ นภำยใต้วตั ถุประสงค์ของกำรคัดครอง
โรคของบุคคลทีเ่ ข้ำมำเข้ำร่วมกำรประชุม)
1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
บริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนทีไ่ ด้ระบุไว้ขำ้ งต้น เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.1 การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ตามกฎหมาย
เพื่อเรียก จัดให้มกี ำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยเรื่องหุ้นส่วนและบริษทั
เพื่อรับรองสิทธิและกำรยืนยันตัวตนของท่ ำน กำรส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมมติท่ปี ระชุมในกำร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตำมคำสั ่งของหน่ วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยอื่น เช่น พระรำชบัญญัตบิ ริษทั
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

1.2 ฐานประโยชน์ โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย
1.2.1 เพื่อใช้จดั ทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ รวมถึงเพื่อกำรใดๆ ตำมจำเป็ นที่เกี่ยวข้อง อันเป็ น
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ โดยไม่เกินขอบเขตทีท่ ่ำนสำมำรถเข้ำใจและคำดหมำยได้อย่ำงสมเหตุสมผล
1.2.2 เพื่อปฏิบตั ติ ำมแนวทำงคำสั ่งของรัฐบำล และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้ำนกำรสำธำรณสุขเพื่อกำร
ป้ องกันโรคติดต่ออันตรำยทีจ่ ะต้องคัดกรองควำมเสีย่ งในกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19
1.2.3 บริษทั ฯ อำจมีกำรบันทึกภำพถ่ำย และภำพเคลื่ อนไหวของกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในกำรรำยงำน และกำร
ประชำสัมพันธ์กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ทำงสื่ออิเลคทรอนิกส์ และสิง่ พิมพ์ ซึง่ อำจปรำกฏภำพของท่ำนที่เข้ำร่วมประชุม ทัง้ นี้ บริษทั
ฯ จะไม่ระบุรำยละเอียดตัวบุคคลทีเ่ ข้ำร่วมบนภำพถ่ำยดังกล่ำว
หมายเหตุ : ในกรณีทท่ี ่ำนยื่นเอกสำรยืนยันตัวตนให้แก่บริษทั ฯ อันได้แก่ สำเนำบัตรประชำชน หรือเอกสำรอื่นๆ ที่อำจปรำกฏ
ซึ่งข้อมูลอ่อนไหวของท่ำน เช่ น เชื้อชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ อัน เป็ นข้อมูลที่ไม่จำเป็ นต่อ บริษทั ฯ ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ สำหรับกำร

ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ท่ำนสำมำรถปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่ำวโดยวิธใี ดก็ได้ก่อนนำส่งเอกสำรให้บริษทั ฯ กรณีท่ที ่ำนไม่ได้ปกปิ ด
ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่ำว บริษทั ฯ จะทำกำรปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสำรที่ได้รบั ทันที และจะไม่ถอื ว่ำบริษทั ฯ ได้เก็บ รวบรวม หรือ
ใช้ในลักษณะใดๆต่อข้อมูลอ่อนไหวของท่ำน
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง โดยผ่ำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ำมี)
แบบสอบถำมเกี่ยวกับสุขภำพ สำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำเอกสำรยืนยันตัวตนอื่นที่ท่ำนยื่นประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชุม และ จำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นอย่ำงสมเหตุสมผล โดยจำกัดเฉพำะเพื่อให้ บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ท่บี ริษทั ฯ เก็บข้อมูลนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อำจเก็บข้อมูลของท่ำนไว้เป็ นระยะเวลำนำนขึ้นในกรณีจำเป็ นที่ต้องปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้ขำ้ งต้นเท่ำนัน้
4. สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอเข้ำถึง และ/หรือขอรับสำเนำ
กำรโอนย้ำย แก้ไข ลบ ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลกลำยเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ระบุตวั ตนในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อำจไม่
สำมำรถให้บริกำร หรืออำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำนได้อย่ำงเต็มสิทธิดว้ ยเหตุจำกกำรขอให้ลบ หรือทำลำยข้อมูลดังกล่ำวได้
หำกท่ำนไม่ต้องกำรให้บริษทั เผยแพร่ภำพถ่ำย หรือวีดโี อทีม่ ที ่ ำนปรำกฏอยู่ ท่ำนสำมำรถแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษทั ฯ ใน
วันเข้ำร่วมประชุม หรือแจ้งมำยังช่องทำงกำรติดต่อด้ำนล่ำง เพื่อขอให้ระงับไม่เผยแพร่ภำพ หรือวีดโี อทีม่ ที ่ำนปรำกฏอยูไ่ ด้
ทัง้ นี้ท่ำนไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆในกำรดำเนินกำรตำมสิทธิขำ้ งต้น โดยบริษทั ฯ จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำตำม
คำร้องของท่ำนภำยใน 14 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั คำร้องดังกล่ำว
5.ความปลอดภัยของข้อมูล
บริษทั ฯ มีมำตรำกำรควบคุมเพื่อปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รบั อนุ ญ ำต กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปิ ดเผย และกำรใช้ทไ่ี ม่ถูกต้อง บริษทั ฯ จะติดตำมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่เสมอ อย่ำงไรก็ตำม
แม้วำ่ บริษทั ฯ จะพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่อำจมีควำมไม่สมบูรณ์แบบบำงประกำรเกิดขึน้ ได้ ซึ่ง
เป็ นปกติท ั ่วไปของมำตรำกำรกำรรักษำควำมปลอดภัย
6. ช่องทางการติ ดต่อ
กรณีท่ที ่ำนต้องกำรใช้สทิ ธิในฐำนะเจ้ำของข้อมูล หรือร้องเรียนเกีย่ วกับกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยเรื่องกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทั ฯ ได้โดยตรงที่
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ ์ ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
โทร 02 4270088 ต่อ 2203
อีเมล : dpo@srithaisuperware.com

