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ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (Personal Data Protection Notice) 
ส าหรบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นของบริษทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

  
บริษทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  ใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึไดม้กีารจดัท าประกาศคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูส้นใจ
ร่วมลงทุนขึน้เพื่อแจง้รายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหผู้ถ้ือหุน้ นัก
ลงทุน และผูส้นใจร่วมลงทุนซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด และขอ
แจง้รายละเอยีดเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ใหท้่านซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบดงัต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัมกีารเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ 
สถานภาพ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ขอ้มูลตามทีร่ะบุในบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง เลขที่
บญัชธีนาคาร ทีอ่ยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หมายเลขโทรสาร เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์ภาพถ่าย เสยีงและ
ภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัมกีารเกบ็รวบรวมการใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
- เพื่อการจดัการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจดัการในการจัดการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การบนัทกึการลงมต ิเป็นตน้ 
- เพื่อการบนัทกึภาพ เสยีง และ/หรอืวดีโีอระหว่างการประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การ

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบรษิัท หรอืเพื่อให้ผู้เขา้ร่วม
ประชุมไดร้บัชมในภายหลงัหรอืเพื่อการประชาสมัพนัธ์เพื่อประโยชน์ของบรษิทัหรอืเพื่อประโยชน์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

- เพื่อบนัทกึการประชุมผูถ้อืหุน้และจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ส่งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ
เผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องบรษิทัและช่องทางการสื่อสารอื่นๆของบรษิทั 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลมาจากท่านโดยตรง และจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
(TSD) ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัในประเทศไทย 

4. การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้ เวน้แต่กฎหมายอนุญาตใหม้รีะยะเวลาเกบ็รกัษาทีน่านกว่านัน้ 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
เจา้ของขอ้มูลมสีทิธขิอเขา้ถงึหรอืขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วน
บุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูล
ดงักล่าวไปยงัผูอ้ื่น คดัค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรอืการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรอืท าลาย
ขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลซึ่งเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคล ขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กต้องเป็นปัจจุบนัสมบูรณ์ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  11 
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และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ถอนความยนิยอมทีใ่หไ้วแ้ก่บรษิทั รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานทีม่อี านาจกรณีที่
เชื่อว่าการด าเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทัไม่เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

6. การติดต่อบริษทั 
หากท่านตอ้งการด าเนินการตามสทิธขิองท่านโปรดตดิต่อบรษิทัดว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
- ทางโทรศพัท ์ : 075-681-126 
- ทางอเีมล ์ : info@univanich.com 
- ส่งจดหมายมาถงึ  : เลขานุการบรษิทั บรษิทั ยนูิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่258 ถนนอ่าว

ลกึ-แหลมสกั   ต.อ่าวลกึใต ้อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่81110 
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Personal Data Protection Notice 

For the Annual General Meeting of Shareholders of 

Univanich Palm Oil PCL 

  
Univanich Palm Oil Public Company Limited (“the Company”) places importance on personal data of 

shareholders and/or proxies. The Company thus issued the Personal Data Protection Notice for 

shareholders, investors, and prospects to duly inform about the details pertaining to the collection, use, and 

disclosure of personal data of shareholders, investors, and prospects who are deemed data subjects in 

accordance with the Personal Data Protection Act.  The Company would like to inform you, a data subject, 

the details relating to the AGM as follows : 

1. Personal data 

The Company collects, uses, and discloses your Personal Data, namely, name, surname, date of 

birth, marital status, address, telephone number, information specified in national identification 

card or passport, bank account number, e-mail address, fax number, securities holder number, 

photographs, audio, and video from the AGM. 

2. Objectives of personal data collection, use, and disclosure 

The Company collects, uses, and discloses your personal data for the following objectives : 

- For the arrangement, attendance, and management of the AGM such as registration and record 

of resolution 

- For the recording of photographs, audios, and/or videos during the AGM and broadcasting the 

AGM via the Company ‘s website and other communication channels, or uploading them for 

the attendees to view later, or publicizing them for the Company’s or the attendees’ benefit 

- For the recording of the AGM and preparing the minutes of the AGM, which will be further 

submitted to relevant agencies such as the Department of Business Development, the Stock 

Exchange of Thailand or legal advisors of the Company, and shareholders as well as 

publicizing the details on the Company’s website and other communication channels. 

3. Sources of personal data 

The Company directly receives your personal data from you and from Thailand Securities 

Depository Co.Ltd.,(TSD) which is the Company’s Securities Registrar in Thailand 

4. Personal data retention 

The Company will keep your personal data for as long as necessary to fulfill the aforementioned 

objectives unless the law permits a longer retention period. 

5. Rights of the data subject 

The data subject has the rights to request access to or obtain a copy of your personal data or request 

the Company to disclose the source of the personal data obtained without your consent, request 

your personal data to be given to you by electronic means or transferred to another person, object 

to the collection, use, and disclosure of your personal data, request that your personal data be 

deleted or destroyed or made unusable for identifying the data subject, request suspension of the 

personal data use, rectify the personal data to be up-to-date, complete, and not misleading, 

withdraw consent given to the Company, complain to a competent authority in case the data subject 

believes that the Company’s processing of your personal data does not comply with the Personal 

Data Protection Act. 

 

Attachment 11 

28th April  2023 



6. Contact information 

To exercise your aforementioned rights, please contact the Company by the following means : 

- Telephone  : 075-681-126 

- E-mail  : info@univanich.com 

- Letter  : Attention to : Company Secretary, Univanich Palm Oil PCL, No. 258  Aoluk-

Leamsak Road Tambon Aoluk Tai, Amphoe Aoluk, Krabi 81110   
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