สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทำ
แนวทางการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ การประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้
1.

วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ว นบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายว่าด้วยบริษั ทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ อาทิ การจัดทำทะเบีย นผู้ถือหุ้ น
การกำหนดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ
และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
2.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญ ชาติ หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน (หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
(หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลสุขภาพเพื่อคัดกรองผู้สงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น
บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้
(1)

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่า นโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุม สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรหรือเอกสารยืนยันตัวบุคคลอื่นใดที่ท่านยื่นต่อบริษัทประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2)

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
TSD ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท

(3)

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่ มเติ มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การบั นทึกเสียง การบันทึ ก
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำกิจกรรม
ของบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ใดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล
และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

หมายเหตุ:

- เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทอาจปรากฎข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ
หมู่ โลหิ ต ศาสนา ซึ่ งเป็ น ข้ อมู ลที่ ไม่ จำเป็ น ต่ อการประชุม ผู้ ถือ หุ้ น ท่า นสามารถปกปิ ด ข้อ มู ลอ่ อ นไหว
ดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทถือว่าท่าน
ได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลดังกล่าว
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3.

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ดังนี้

4.

(1)

เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรู ปแบบเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผย
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เก็ บ รวบรวมไปยั ง ผู้ ให้ บ ริก ารด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การ
ดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล นับองค์ประชุม
และรายงานผลการออกเสียงลงมติ

(2)

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานราชการอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกรณีนำส่งรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการสาธารณสุขและควบคุมโรค กรณีพบผูต้ ิดเชื้อโรคระบาดร้ายแรง

(3)

การประมวลผลข้อมูลในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่าน อาทิ การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
กับธนาคารเพื่อการจ่ายเงินปันผล (หากที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษั ท จะเก็บ รักษาข้อมู ล ส่วนบุ คคลของท่ านทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) และข้อ มูลอิเล็กทรอนิ กส์ ณ
สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทเช่าใช้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และบริษัทจะ
จัดเก็บเอกสารดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อประโยชน์
ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น อย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
5.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความ
ยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับตน การคั ดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุ คคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น สามารถยื่นคำร้องต่อ บริษัทเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผล
การพิจารณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใน
กรณีทกี่ ฎหมายกำหนดไว้
6.

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 8 อาคาร 2
เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-351-1152
อีเมล: ir@osotspa.com, ospprivacy@osotspa.com
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