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ประกาศเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice)    

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน และ/หรือ

ผูรับมอบฉันทะ (“ทาน”) ที่เขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565  (รวมเรียกวา “การประชุมผูถือหุน”) บริษัทจึงขอ

แจงขอมูลใหทานทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน รวมถึง สิทธิของ

ทาน การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน และวิธีการที่ทานสามารถติดตอบริษัทท้ังนี้ เปนไปตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลที่จะทําการประมวลผล: บริษัทจําเปนตองจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน เพื่อประโยชนในการ

จัดการประชุมผูถือหุน ดังรายการตอไปนี้ 

1.1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยูติดตอทางไปรษณีย ที่อยู

อิเล็กทรอนิกส หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน ขอมูล

หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวคนตางดาว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือช่ือ ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวผานกลองโทรทัศน

วงจรปด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เปนการโตตอบสื่อสารระหวางทานกับบริษัทในชวงเวลาระหวาง

การประชุม 

1.2 ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว ไดแก ขอมูลสุขภาพ (เชน โรคประจําตัว ประวัติแพยาและแพอาหาร อุณหภูมิของรางกาย 

อาการตาง ๆ เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ซึ่งบริษัทไดรับความยินยอมจากทานหรือมีความ

จําเปนตามกฎหมายที่อนุญาตใหดําเนินการได 

2. วัตถุประสงคและฐานในการประมวลผลขอมูล: บริษัทประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุนตามวัตถุประสงคและ

ฐานการประมวลผลดังตอไปนี ้

2.1 ฐานการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

- บริษัทจัดเก็บและใชขอมูลของผูถือหุนตามขอ 1.1 เพื่อเรียก จัดใหมี และดําเนินการจัดประชุมผูถือหุน ซึ่งรวม

กึงการยืนยันตัวตนของผูถือหุน การสงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อดําเนินการใด ๆ เพื่อใหเปนไปตาม

มติที่ประชุมผูถือหุน และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย และเพื่อใหเปนไปตาม

คําสั่งของหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

- บริษัทจัดเก็บและใชขอมูลของผูถือหุนตามขอ 1.2 เพื่อดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย

เนื่องดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อดําเนินการใด ๆ เพื่อใหเปนไปตาม

กฎหมาย โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 และพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมไปถึง ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

2.2 ฐานประโยชนโดยชอบธรรมดวยกฎหมาย 

- บริษัทจัดเก็บและใชขอมูลของผูถือหุนตามขอ 1.1 เพื่อใชในการจัดทํา บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และ

เปนหลักฐานในการเขารวมประชุมของผูถือหุน รวมถึงการใด ๆ ตามจําเปนที่เกี่ยวของกับประโยชนอันชอบ

ธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไมเกินขอบเขตที่ผูถือหุนสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล 
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- บริษัทจัดเก็บและใชของมูลของผูถือหุนตามขอ 1.2 เพื่อคัดกรองผูมีความเสี่ยงติดโรค COVID-19 และรายงาน

แกหนวยงานรับผิดชอบกรณีพบผูเขาเกณฑสอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

เกี่ยวกับประโยชนดานการสาธารณสุขเพื่อการปองกันโรคติดตออันตราย และเปนไปตามมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติในการประชุมผูถือหุน 

- บริษัทจัดเก็บและใชขอมูลภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวผานกลองโทรทัศนวงจรปดของผูถือหุน เพื่อประโยชน

และมาตรการในดานความปลอดภัยในการดําเนินการและการจัดการประชุมผูถือหุน เพื่อใหการประชุมผูถือ

หุนสําเร็จลุลวงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีทานและบริษัทไดตั้งไว  

- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บ ภาพถายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผูถือหุน เพื่อใชในการรายงาน

และการประชาสัมพันธการประชุมผูถือหุนมางสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ ภาพถายและภาพเคลื่อนไหว

ของการประชุมผูถือหุน อาจปรากฏภาพของผูถือหุนที่เขารวมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผูถือหุน 

เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคในการประชุมผูถือหุน 

3. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล: บริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานโดยตรงผานชองทางการติดตอ โดยอีเมลล

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพทและโทรสาร และผานทาง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ใน

ฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) หรือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 

หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบฉันทะจากทาน โดยไดรับขอมูลผานวิธีการอีเมลล ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพทและโทรสาร 

4. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล: เมื่อบริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานจากแหลงที่มาตามขอ 3. แลว บริษัทมี

ความจําเปนตองเก็บรวบรวมและใชขอมูลของทานขางตนตามขอ 1. โดยบริษัทอาจมีความจําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน และเปนไปตาม

ฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ 2. 

5. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล: บริษัทไดทําการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลา 10 ป ยกเวนขอมูล

ตามขอ 1.2 จะถูกจัดเก็บเปนระยะเวลา 6 เดือน 

6. สิทธิของเจาของขอมูล: ทานมีสิทธิดําเนินการใด ๆ ดังตอไปนี้ โดยทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน 

และขอใหบริษัททําสําเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาว และเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ทานไมไดใหความยินยอมตอเราแก

ทานได รวมไปถึงสิทธิในการขอใหบริษัทแกไขขอมูลสวนบุคคลดังกลาวที่ไมถูกตอง หรือเพิ่มเติมขอมูลที่ไมสมบูรณได สิทธิในการ

โอนยายขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทานใหไวกับบริษัทไปยังผูควบคุมขอมูลรายอื่น หรือตัวทานเองดวยเหตุผลบางประการได รวม

ไปถึง สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุบางประการได 

 

ทานสามารถติดตอมายัง เจาหนาที่ฝายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท ไดที่อีเมลล dpo@snpfood.com โทรศัพท            

0-2785-4000 หรือที่สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขท่ี 2034/100-103, 106-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัด

ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันจันทร-ศุกร เวลา 8.30 – 17.30 น. เพื่อดําเนินการยื่นคํารองขอ

ดําเนินการตามสิทธิขางตนได 
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ทั้งนี้ ทานไมจําเปนตองเสียคาใชจายใด ๆ ในการดําเนินการตามสิทธิขางตน โดยบริษัทจะพิจารณาและแจงผลการพิจารณาตามคํา

รองของทานภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับคํารองดังกลาว 
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