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แนวปฏิบัติในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ ปตท.สผ.
สําหรับการประชุมผูถือหุน
--------------------

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และได จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ใ นการประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ ปตท.สผ. สํ า หรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป
และการประชุมวิสามัญผูถือหุน (รวมเรียกวา “การประชุมผูถือหุน”) ดังนี้
ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ปตท.สผ. จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ไดแก ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน หมายเลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล (หากมี) ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอ
ภายในงาน ขอมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจําเปน สําหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาเขารวมการประชุม)
หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ทานสงใหแก ปตท.สผ. เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ
อาจปรากฎขอมูลออนไหว (Sensitive Data) เชน เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเปนขอมูลที่ไมจําเปนตอการประชุมผูถือหุน
ทานสามารถปกปดขอมูลออนไหวกอนนําสงเอกสารใหแก ปตท.สผ. ได กรณีทานไมไดปกปดขอความออนไหวดังกลาว
ปตท.สผ. สงวนสิทธิในการปกปดขอมูลออนไหวบนเอกสารที่ไดรับ โดยไมถือเปนการเก็บรวบรวมขอมูลออนไหวของทาน
แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล
ปตท.สผ. อาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานจากชองทางดังตอไปนี้
1. ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง ผานเอกสารลงทะเบียนเขารวมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี)
แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สําเนาบัตรหรือสําเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ทานยื่นประกอบการลงทะเบียนการเขารวมประชุม
2. ไดรับขอมูลสวนบุคคลของทาน ซึ่งปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) ที่ ปตท.สผ.
ไดรับจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยของ ปตท.สผ.
3. ในวันประชุมผูถือหุน ปตท.สผ. จะจัดใหมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณการประชุม
และผูเขารวมประชุม ซึ่งอาจมีทานปรากฎอยูในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากทานไมประสงคให ปตท.สผ.
เผยแพรภาพในสวนดังกลาวของทาน ทานสามารถแจงมายัง ปตท.สผ. เพื่อขอใหระงับการเผยแพรภาพในสวนของทานได
การประมวลผลขอมูล
เมื่อไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานแลว ปตท.สผ. จะดําเนินการดังตอไปนี้
1. เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสาร และขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งจัดเก็บในหรือตางประเทศ
(Shared drive/Cloud) เพื่อการดําเนินการที่จําเปนสําหรับการประชุมผูถือหุน รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ
2. ใชขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อเรียกประชุม รับลงทะเบียนเขารวมประชุม นับองคประชุม นับคะแนนเสียง
จายเงินปนผลประจําป (กรณีมีการอนุมตั ิจายเงินปนผลในการประชุมครั้งนั้น) ดําเนินการตามสิทธิอื่น ๆ ที่ผูถือหุนพึงไดรับอันเนือ่ งมาจาก
การประชุมผูถือหุน (หากมี) ติดตอและจัดสงเอกสารใหแกผูถือหุน รวมถึงดําเนินกิจกรรมของ ปตท.สผ. ที่จัดใหกับผูถือหุน
3. เป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ ไ ด เ ก็ บ รวมรวมไปยั ง ผู ใ ห บ ริ ก ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเขารวมประชุม การนับองคประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเปนขอมูลสํารองในการตรวจสอบ
กรณีจําเปน และเปดเผยไปยังบริษัทผูใหบริการถายทอดการประชุมในรูปแบบ Live Broadcast เพื่อจัดทําระบบที่เกี่ยวของ
และถายทอดภาพการประชุม (หากมี) เปดเผยไปยังผูใหบริการ (Organizer) ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของ ปตท.สผ. ที่จัดใหกับผูถือหุน
เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของและจําเปน และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (เฉพาะเทาที่จําเปน) ของบุคคลที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนโรคติดตออันตราย (หากพบ) ไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
สําหรับผูถือหุนที่สอบถามในระหวางการประชุม อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของทานในรายงานการประชุม โดยรายงาน
การประชุมดังกลาวจะถูกเปดเผยบนเว็บไซตของ ปตท.สผ. และถูกจัดสงไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนด
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วัตถุประสงคและฐานในการประมวลผลขอมูล
วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูล
ปตท.สผ. จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในการกําหนดสิทธิผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมผูถือหุน
การเรียกประชุม การรับลงทะเบียนเขารวมประชุม การนับองคประชุม การนับคะแนนเสียง การจายเงินปนผลประจําป (กรณีมีการอนุมัติ
จายเงินปนผลในการประชุมครั้งนั้น) การดําเนินการตามสิทธิอื่น ๆ ที่ผูถือหุนพึงไดรับอันเนื่องมาจากการประชุมผูถือหุน (หากมี)
รวมถึงการติดตอและจัดสงเอกสารไปยังผูถือหุน เชน รายงานประจําป รายงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รายงานทางการเงิน เปนตน
ฐานในการประมวลผลขอมูล
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) - เพื่อเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน
บริษัทผูออกหลักทรัพย หรือในฐานะอื่น โดยหมายความรวมถึงหนาที่ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่น ๆ กฎเกณฑ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Interest) - เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายโดยสมเหตุสมผล
และไมเกินขอบเขตที่เจาของขอมูลสามารถคาดหมายได หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตใหทําได เชน การบันทึกเสียง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ CCTV เพื่อบันทึกขอมูลที่จําเปน ใชทําเปนสื่อประชาสัมพันธ และรักษาความปลอดภัย หรือการจัดกิจกรรม
ของ ปตท.สผ. สําหรับผูถือหุน
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
ปตท.สผ. เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ณ สํานักงานของ ปตท.สผ. หรือสถานที่จัดเก็บ
เอกสารที่ ปตท.สผ. เชาใชพื้นที่ หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทผูรับจางที่ ปตท.สผ. วาจางใหจัดเก็บเอกสารสําคัญ และในรูปแบบ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสในฐานขอมูลของ ปตท.สผ. เอง รวมถึงฐานขอมูลของผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไวตลอดระยะเวลาที่จําเปนตองใชขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน รวมถึงจัดเก็บขอมูล
สวนบุคคลดังกลาวไวเพื่ออางอิงและตรวจสอบในกรณีจําเปน เปนระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่ ปตท.สผ. ไดรับขอมูลสวนบุคคล
นั้น เวนแตมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอางฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว ปตท.สผ .จะทําลายขอมูลนั้นใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ไดใหความยินยอมไว
ทั้งนี้ การเพิกถอนยอมไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ไดใหความยินยอมไวแลว นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ
ในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและขอทําสําเนาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการขอใหเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ไมไดใหความ
ยินยอม สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการ
ใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
เจาของขอมูลสามารถขอใช สิทธิ ขางตน ได โดยยื่นคํารองตอ ปตท.สผ. เปนลายลักษณอักษรหรื อ ผานทางจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต ามแบบฟอร ม และรายละเอีย ดที่ ป รากฎบนเว็บ ไซต https://www.pttep.com โดย ปตท.สผ. จะพิ จ ารณา
และแจงผลการพิจารณาตามคํารอง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองดังกลาว ปตท.สผ. อาจปฏิเสธสิทธิของเจาของขอมูล
ไดในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไว
การทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ปตท.สผ. อาจปรับปรุงแนวปฏิบัตินี้เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของ
ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. จะประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงใหทราบกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ชองทางการติดตอ
สายงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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