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แบบแจ้งนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice) 

ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีอ่าจเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
ของบริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 

 
 

บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ใหค้วามส าคญัในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล
และเคารพสิทธิในความเป็นสว่นตวัของท่านในฐานะกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลที่อาจเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และเพื่อให้
ทา่นมั่นใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจะถกูน าไปใชต้รงตามความตอ้งการของท่านและถกูตอ้งตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอแจง้ใหท้่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Subject) ไดท้ราบถึงสิทธิของท่าน
และวตัถปุระสงคข์องการประมวลผลหรอืการด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น เก็บรวบรวม บนัทึก ใช ้เปิดเผย สง่ต่อ 
ลบ ท าลาย เป็นตน้  

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) : บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)  
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 
บรษัิทจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ดงันี ้
1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน เช่น ช่ือ-นามสกุล อายุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ เพศ 

สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร               
IP address  Log File ประวตัิการท างานและการศกึษา ขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยใ์นบรษัิทและ/หรอืบรษัิทในกลุม่  
ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน เช่น ช่ือ-นามสกุล อายุ วัน
เดือนปีเกิด ขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยใ์นบรษัิทและ/หรอืบรษัิทในกลุม่ 
ทัง้นี ้เอกสารยืนยนัตวัตนที่ทา่นสง่ใหบ้รษัิท เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรอืเอกสารทางราชการอื่น ๆ อาจปรากฎขอ้มลู
สว่นบคุคลที่ออ่นไหว เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต เป็นตน้ บริษัทไม่ประสงคท์ี่จะจดัเก็บ ท่านสามารถปกปิดขอ้มลู
สว่นบคุคลที่อ่อนไหวก่อนน าสง่เอกสารใหแ้ก่บริษัทได ้ในกรณีที่ท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มลูที่อ่อนไหวดงักลา่ว ถือว่าท่าน
อนญุาตใหบ้รษัิทด าเนินการปกปิดขอ้มลูเหลา่นัน้ โดยไมถื่อว่าเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน และถือว่า
เอกสารทีม่ีการปกปิดขอ้มลูดงักลา่ว มีผลสมบรูณแ์ละบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทกุประการ  

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร ที่อยูอ่ีเมล ์เป็นตน้ 
3) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ขอ้มูลการบนัทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ส าหรบักิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้มูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล
ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

2. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคอ์ันชอบดว้ย
กฎหมาย โดยอาศยัฐานทางกฎหมาย คือ การปฎิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interests) และการปฎิบตัิตามสญัญา (Contractual Basis) ดงันี ้ 
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วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
เพ่ือใชด้  าเนินการท่ีจ าเป็นในการพิจารณาคดัเลือก และเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร  รวมถึง
กระบวนการแตง่ตัง้ จดทะเบียนเปล่ียนแปลง หรือการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การปฎิบตัติามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

ความจ าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(Legitimate Interests) 
การปฎิบตัติามสญัญา  
(Contractual Basis) 

เพ่ือการปฎิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ค  าสั่งของหน่วยงานภาครฐัท่ีมีอ  านาจ 
และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  

การปฎิบตัติามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

เพ่ือการด าเนินการต่าง ๆ ระหว่างท่านกบับริษัท รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ในกรณีท่ีท่านเป็นผูก้ระท าการ
ในนามของบรษิัท เช่น  
 การจดัท าและเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงขอ้มลูประวตัิกรรมการหรือผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นฐานขอ้มลูของ
บรษิัท 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เช่น การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 การจ่ายคา่ตอบแทน และ/หรือคา่เบีย้ประชมุ  
 การประชุมผูถื้อหุน้ เช่น เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้ การมอบฉันทะ การจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้
ส่งใหห้น่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุน้ รวมถงึเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิัท เป็นตน้  

 เปิดเผยและรายงานขอ้มลูของกรรมการและผูบ้รหิาร ใหห้น่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ 
 เปิดเผยขอ้มลูของกรรมการและผูบ้ริหารผ่านส่ือต่าง ๆ  เช่น ส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็ กทรอนิกส ์และเว็บไซต์
ของบริษัท เป็นตน้ ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ รวมถึงส่งใหห้น่วยงานภายนอกเพ่ือประกอบการสมัคร
อบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีทา่นเขา้รว่มในฐานะกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัท  

 การเก็บ ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการหรือผู้บริหาร เพ่ือการด าเนินกิจการและ
บรหิารจดัการธุรกิจของบรษิัท รวมถงึเพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรมของบรษิัท 

 การตรวจสอบขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย และการถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่ม ของ
กรรมการและผูบ้รหิาร และบคุคลที่เก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหาร เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามดแูล
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถงึเก็บรวบรวมเป็นขอ้มลูและรายงานขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น การถือครองหลกัทรพัย ์การรายงาน strategic shareholder ใหก้บัหน่วยงานก ากบัดแูลไดร้บัทราบ 

 เปิดเผยขอ้มลูและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคล (KYC) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมกบั
ธนาคารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 การเปิดเผยขอ้มลูที่จ  าเป็นเพ่ือการปฏิบตัติามเกณฑก์ารประเมินต่าง ๆ ท่ีบรษิัทเขา้รว่ม 

การปฎิบตัติามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

ความจ าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(Legitimate Interests) 
การปฎิบตัติามสญัญา  
(Contractual Basis) 

 การบนัทกึภาพ เสียง และ/หรือวดิโิอ ระหวา่งการประชมุคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และ
การประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือใชใ้นการจดัท ารายงานการประชมุและเป็นหลกัฐานของการประชมุ 

 

การปฎิบตัติามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

ความจ าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

 
 

 
3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
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บรษัิทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจากกรรมการ/ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่อาจเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารโดยตรง  
 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการด าเนินการตามวตัถปุระสงคต์า่ง ๆ ที่ก าหนดขา้งตน้ บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ใหแ้ก่หน่วยงาน
ของรฐั หนว่ยงานก ากบัดแูล และบคุคลหรอืหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ-
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ธนาคารพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย ์
กรมสรรพากร และหนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบคุคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท หรือตลอด
ระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อใหว้ตัถปุระสงคข์า้งตน้ และอาจเก็บต่อไปภายหลงัจากนัน้ เพื่อการปฎิบตัิตามกฎหมายหรือตาม
อายคุวามทางกฎหมาย  
1) กรณีที่มีกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาไวโ้ดยเฉพาะ บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามกรอบ

ระยะเวลาดงักลา่ว 
2) กรณีที่กฎหมายไมไ่ดก้ าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาไวโ้ดยเฉพาะ บรษัิทจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึง

ความจ าเป็นท่ีตอ้งเก็บขอ้มลู เพื่อบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทคาดว่าจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่นเป็นเวลา 10 ปี 

ทัง้นี ้เมื่อพน้ระยะเวลาการเก็บรกัษาดงักลา่วขา้งตน้ บริษัทจะด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อลบหรือท าลายขอ้มลูสว่น
บคุคล หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลไมส่ามารถระบุตวับคุคลได ้  
  

6. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 
6.1 การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มลูสว่น
บุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันดา้นการบริหารจัดการ ดา้นเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อป้ องกันการ       
สญูหาย การเขา้ถึง การใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอ านาจ    
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
บรษัิทจะก ากบัดแูลบคุคลหรอืนิติบคุคลซึง่บรษัิทมอบหมายใหด้ าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนามบริษัท
อยา่งเหมาะสม 

 
 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสทิธิตามที่ก าหนดไวโ้ดยพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 คือ  
 สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
 สทิธิในการขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Access) 
 สทิธิในการขอใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Portability Right)  
 สทิธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Object)  
 สทิธิในการขอลบขอ้มลูสว่นบคุคล (Erasure Right)  
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 สทิธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (Right to Restrict Processing) 
 สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Rectification Right) 
 สทิธิในการรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint)  
ทัง้นี ้การใชส้ทิธิของทา่นขา้งตน้ อาจถกูจ ากดัภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และบางกรณีที่มีเหตจุ าเป็นที่บริษัทอาจปฎิเสธ
หรอืไมส่ามารถด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธิขา้งตน้ของทา่นได ้ซึง่บรษัิทจะแจง้เหตผุลการปฎิเสธใหท้า่นทราบ 
 
 

8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทอาจพิจารณาทบทวนปรบัปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและการด าเนินงานของบรษัิท โดยบรษัิทจะประกาศแจง้ใหท้า่นทราบผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท  
 
 

9. วิธีการติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูล 
โปรดติดตอ่  
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 
อีเมล : dpo@sahaunion.co.th  
บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ากดั  (มหาชน)  
เลขที่ 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
เว็บไซต ์: www.sahaunion.co.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


