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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 11

คาบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำบอกกล่ำวกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
(มหำชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับนี ้ จัดทำขึน้ เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบเกี่ยวกับนโยบำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน ในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติ
บุคคล ตลอดจนสิทธิของท่ำนตำมกฎหมำยในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม

บริษั ท ฯ จะเก็ บ รวบรวมข้อ มูลส่ วนบุคคลของท่ ำน ซึ่ง รวมถึ งแต่ไม่ จำกัดเพี ยง ชื่ อ -นำมสกุล สัญ ชำติ อำยุ
วันเดือนปี เกิด ภำพถ่ำย หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน (หรือหมำยเลขบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือหมำยเลขหนังสือ
เดินทำง) เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลสุขภำพตำมแบบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ข้อมูลกำรออกเสียงลงคะแนน ภำพและเสียงระหว่ำงกำรประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมำยเลขไอพี (IP Address) (กรณีเข้ำร่วม และ/หรือรับชมกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์)
หมำยเหตุ สำหรับเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน และ/หรือกำรมอบฉันทะที่ท่ำนนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอำจ
ปรำกฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชือ้ ชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ อันเป็ นข้อมูลที่ไม่จำเป็ นสำหรับกำรประชุมผูถ้ ือ
หุ้น บริ ษั ท ฯ ขอเรี ย นให้ท รำบว่ ำ บริ ษั ท ฯ ไม่ มี เ จตนำที่ จ ะเก็ บ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วำมอ่ อ นไหวดัง กล่ ำ ว ดัง นั้น
ท่ำนจึงสำมำรถขีดฆ่ำเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่บริษัทฯ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ี
ท่ำนไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว บริษัทฯ สงวนสิทธิ ท่ีจะดำเนินกำรปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ควำมอ่อนไหวของท่ำนบนเอกสำรที่ได้รบั โดยไม่ถือว่ำบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว
2.

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัย (1) ฐำนประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย (2) ฐำนกำรเข้ำทำและปฏิบตั ิตำมสัญญำ (3) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรือ (4) ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติ หน้ำที่ตำม
กฎหมำยของบริษัทฯ ในฐำนะบริษัทจำกัดมหำชน และบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อกำร
ตรวจสอบยืนยันตัวตน กำรลงทะเบียน กำรนับองค์ประชุม กำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรติดต่อและจัดส่ง
เอกสำรของบริษัทฯ เช่น รำยงำนประจำปี ให้แก่ท่ำนตำมที่ท่ำนร้องขอ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต
ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น รวมถึงเพื่อควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบำดจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ทัง้ นี ้ หำกท่ำนไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จำเป็ นของท่ำนแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์
ในกำรดำเนินกำรตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดให้แก่ท่ำนซึ่งต้องอำศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวในกำรดำเนินกำร

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)

3.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นตำมสมควรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริษัทฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย บริษัทฯ
อำจมีควำมจำเป็ นต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนขึน้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
4.

บุคคลทีบ่ ริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ อำจเปิ ดเผยหรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บคุ คลที่สำม ดังต่อไปนี ้

5.

1)

ผู้ให้บริกำรที่ บริษั ทฯ ว่ ำจ้ำงให้ดำเนิ นกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน เพื่ อประโยชน์ในกำร
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรนับองค์ประชุมและคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้

2)

หน่ ว ยงำนของรัฐ หรื อ หน่ ว ยงำนก ำกับ ดูแ ล เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ต ำมกฎหมำยของบริษั ท ฯ เช่ น (ก)
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรนำส่งรำยงำน
กำรประชุมและบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ และ (ข) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข หรือหน่วยงำนอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีพบบุคคลที่ติดเชือ้ หรือสงสัยว่ำจะติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) เป็ นต้น

3)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพำะกรณีท่ีบริษัทฯ อำศัยควำมยินยอมของท่ำน) สิทธิในกำรเข้ำถึงหรือขอสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับท่ำนที่บริษัทฯ ดำเนินกำรอยู่ สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ระงับใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในกำรยื่นคำร้อง ทัง้ นี ้ ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด โดยบริษัทฯ อำจปฏิเสธคำขอของท่ำนได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ
6.

ช่องทางการติดต่อ

หำกท่ ำ นมี ค ำถำม ข้อ สงสัย หรื อ มี ค วำมประสงค์ท่ี จ ะใช้สิ ท ธิ ข องท่ ำ นเกี่ ย วกั บ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค ค ลของท่ ำ น
โปรดติดต่อบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดที่ระบุดำ้ นล่ำงนี ้
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