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แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และจัดทําแนวทางการคุม้ ครองและการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลสําหรับการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 “การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั จําเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการเข้าร่ วมการประชุมของ ผู ้
ถือหุน้ ดังนี้
1.1. ข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่บญั ชีธนาคาร อีเมล
หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุ ขภาพและอาการของโรค
2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผลและการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ตามวัตถุประสงค์
และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
2.1. ฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย บริ ษทั เก็บและใช้ขอ้ มูลของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อจัดให้มี และดําเนินการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ ผูถ้ ือหุน้ การส่ งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอาํ นาจโดย
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย
- บริ ษทั เก็บและใช้ขอ้ มูลของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเป็ นหลักฐานในการเข้าร่ วม
ประชุมของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจําเป็ นที่เกี่ยวข้องอันเป็ นประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั และบุคคลอื่น โดยไม่เกิน
ขอบเขตที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริ ษทั เก็บและใช้ขอ้ มูลของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผูม้ ีความเสี่ ยงติดโรคโควิด 19 และรายงานแก่หน่วยงานรับผิดชอบกรณี
พบผูท้ ี่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาํ หนด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ดา้ นการสาธารณสุ ขเพื่อการป้องกัน
โรคติดต่ออันตราย และเป็ นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้
- บริ ษทั บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผูถ้ ือหุน้
ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจปรากฏภาพของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่ วมงาน หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ประสงค์ให้บริ ษทั เผยแพร่ ภาพในส่ วนของท่านสามารถแจ้ง
มายังบริ ษทั ให้ระงับการเผยแพร่ ภาพในส่ วนของท่านได้
3. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูถ้ ือหุน้ โดยตรงและจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ่งเป็ น นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
4. การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ไว้ตลอดระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริ ษทั คาดว่าจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของท่านและ
ข้อมูลตามข้อ 1.2 บริ ษทั จะเก็บไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลของผูถ้ ือหุน้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริ ษทั จะทําลาย หรื อ
ทําให้ขอ้ มูลนั้นไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
5. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล : เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในการคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้
ระยะเวลาจัดเก็บสิ ทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในการขอโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิ ทธิในการ
ร้องเรี ยน หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการดําเนิ นการตามสิ ทธิของท่านโปรดติดต่อบริ ษทั ทางอีเมล: ir@asiaprecision.com หรื อส่ งจดหมายมายังฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ ตามที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั จะพิจารณาคําขอของท่านโดยเร็ วที่สุด หากบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ผูถ้ ือหุน้ สามารถยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้
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