คำประกำศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับกำรประชุมวิ สำมัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2565
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) ให้ควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูล
ดังต่อไปนี้ให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม
บริษัทมีค วำมจ ำเป็ นจะต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่ว นบุค คลของผู้ถือหุ้น ได้แ ก่ ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพ ท์
ภำพถ่ำย เลขบัตรประจำตัวประชำชน เลขทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ ข้อมูลเกีย่ วกับกำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email)
หมำยเลขไอพี (IP Address) (กรณีกำรรับชมกำรประชุมทำงออนไลน์)
บริษทั จะมีกำรบันทึกและถ่ำยทอดภำพและเสียงในกำรประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยและประโยชน์ ของ
ผูถ้ อื หุน้
ในกรณีท่มี กี ำรมอบอำนำจ บริษัทจำเป็ นต้องขอสำเนำบัตรประชำชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอำจมีข้อมูลศำสนำอันเป็ น ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มคี วำมอ่อนไหว ปรำกฏอยู่ในบัตรประชำชน และบริษัทไม่มคี วำมประสงค์จะเก็บข้อมูลดัง กล่ำว โดยเจ้ำของข้อมูล
สำมำรถปิ ดทึบข้อมูลส่วนนัน้ ได้
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินกำรเท่ำทีจ่ ำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้โดยแจ้งชัด
ทัง้ นี้ บริษัทอำจรวบรวมข้อมูล ส่ว นบุค คลที่ได้ร ับมำจำกแหล่ง อื่น ได้แ ก่ นำยทะเบีย นหลัก ทรัพ ย์ หรือศูนย์รบั ฝำกหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพำะในกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นด้วยวิธกี ำรตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
3. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2565 รวมถึงจัดให้มกี ำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ตำมที่กฎหมำยกำหนด ทัง้ นี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูล ส่ว นบุค คลของผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีผู้ถือหุ้นกล่ำวอ้ำงถึง ตำมที่พระรำชบัญ ญัติคุ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุค คล พ.ศ. 2562
ให้อำนำจในกำรเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอม เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท หรือของบุค คลหรือ
นิตบิ ุคคลอื่น หรือกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยของบริษทั
4. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรัก ษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุน้ เป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ได้ระบุไว้ในคำประกำศฉบับนี้
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริษทั จะเก็บรักษำข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำทีอ่ ำจ
คำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทั ่วไปสูงสุด 10 ปี )
5. สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐำนะที่เป็ นเจ้ำ ของข้อมูลส่ว นบุค คล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต ำมที่ก ำหนดไว้โดยพระรำชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุ ค คล
พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ซึ่งอำจรวมถึงสิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเข้ำถึง และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำร
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในกำรขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตำมวิธกี ำรที่กฎหมำยกำหนด สิทธิรอ้ งเรียน และสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน
6. กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่ วยงำนอื่น
บริษัทอำจมีควำมจำเป็ นในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่ วยงำนรำชกำร ซึ่ง ทำงำน
ร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตำมวัตถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งในคำประกำศฉบับนี้เท่ำที่จำเป็ น เช่น ผู้ให้บริก ำรระบบเทคโนโลยี หน่ วยงำน
กำกับดูแล หน่วยงำนภำครัฐหรือตำมคำสังเจ้
่ ำหน้ำทีผ่ มู้ อี ำนำจ
7. วิธีกำรติ ดต่อ
ในกรณี ท่ีมีข้อ สงสัย หรือ ต้อ งกำรสอบถำมรำยละเอีย ดเพิ่ม เติม เกี่ย วกับ กำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โปรดติด ต่ อ
ตำมช่องทำงดังต่อไปนี้ : บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จำกัด (มหำชน): อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701,
1707-1712 ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 อีเมล: dpo@sritranggroup.com

