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แบบแจ้งนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice) 

ส าหรับผู้ถอืหุน้ ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถอืหุ้น 
ของบริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ใหค้วามส าคญัในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล

และเคารพสิทธิในความเป็นสว่นตวัของท่านในฐานะผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ หรือผูร้บัมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ (“ท่าน”) และ
เพื่อใหท้่านมั่นใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะถกูน าไปใชต้รงตามความตอ้งการของท่านและถกูตอ้งตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอแจง้ใหท้่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Subject) ไดท้ราบถึงสิทธิ
ของท่าน และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลหรือการด าเนินการใด ๆ กับขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บนัทึก ใช ้
เปิดเผย สง่ตอ่ ลบ ท าลาย เป็นตน้ 

 

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 
 

บรษัิทจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ดงันี ้
 
 

1) ข้อมูลส่วนที่ใช้ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ช่ือ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สญัชาติ เพศ
สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือช่ือ เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  เลขทะเบียน        
ผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ เลขที่บญัชีเงินฝาก IP address  Log File 
ทัง้นี ้เอกสารยืนยนัตวัตนที่ทา่นสง่ใหบ้รษัิท เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรอืเอกสารทางราชการอื่น ๆ อาจปรากฎขอ้มลู
สว่นบคุคลที่ออ่นไหว เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต เป็นตน้ บริษัทไม่ประสงคท์ี่จะจดัเก็บ ท่านสามารถปกปิดขอ้มลู
สว่นบคุคลที่อ่อนไหวก่อนน าสง่เอกสารใหแ้ก่บริษัทได ้ในกรณีที่ท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มลูที่อ่อนไหวดงักลา่ว ถือว่าท่าน
อนญุาตใหบ้รษัิทด าเนินการปกปิดขอ้มลูเหลา่นัน้ โดยไมถื่อว่าเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน และถือว่า
เอกสารที่มีการปกปิดขอ้มลูดงักลา่ว มีผลสมบรูณแ์ละบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทกุประการ 
 
 

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร ที่อยูอ่ีเมล ์เป็นตน้ 
 
 

3) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ขอ้มูลการบนัทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ส าหรบักิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุม         
ผูถื้อหุน้ และขอ้มลูอื่นใดที่ถือวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

2. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเท่าที่จ  าเป็นภายใตว้ตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย
โดยอาศยัฐานทางกฎหมาย ไดแ้ก่ การปฎิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) ความจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย (Legitimate Interest) และการปฎิบตัิตามสญัญา (Contractual Basis) ดงันี ้ 
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วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
การบรหิารจดัการทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลู และเพื่อด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัการใหส้ิทธิประโยชนใ์ด ๆ 
ในฐานะท่ีทา่นเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

การปฎิบตัิตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  
 

การปฎิบตัิตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 
การปฎิบตัิตามสญัญา 
(Contractual Basis) 

เพื่อการประชมุผูถื้อหุน้   
 การเรยีกประชมุ การจดัสง่เอกสารที่เก่ียวขอ้ง การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ การยืนยนัตวัตน และการมอบฉนัทะ 
 การบนัทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดิโอ ระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อบนัทึกการประชุมและ
จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้สง่ใหห้น่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุน้ รวมถึงเผยแพรบ่นเว็บไตตข์อง
บรษัิท 

การปฎิบตัิตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

 เพื่อการปฎิบตัิตามกฎหมาย ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

การปฎิบตัิตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูถื้อหุน้โดยตรง จากผูร้บัมอบฉันทะหรือผูร้บัมอบอ านาจที่ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ และจาก 
บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษัิท  
 

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

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวต้ลอดระยะเวลาที่ทา่นเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท หรอืตลอดระยะเวลาที่จ าเป็น
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ขา้งตน้ และอาจเก็บต่อไปภายหลงัจากนัน้ เพื่อปฎิบตัิตามกฎหมายหรือตามอายุความทาง
กฎหมาย  
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 
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6.1 การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มลูสว่น
บุคคล ตึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันดา้นการบริหารจัดการ ดา้นเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อป้องกันการ        
สญูหาย การเขา้ถึง การใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอ านาจ    
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
บรษัิทจะก ากบัดแูลบคุคลหรอืนิติบคุคลตึง่บรษัิทมอบหมายใหด้ าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนามบริษัท
อยา่งเหมาะสม 
 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
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)  
 สทิธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (Right to Restrict Processing) 
 สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Rectification Right) 
 สทิธิในการรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint)  
ทัง้นี ้การใชส้ทิธิของทา่นขา้งตน้ อาจถกูจ ากดัภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และบางกรณีที่มีเหตจุ าเป็นที่บริษัทอาจปฎิเสธ
หรอืไมส่ามารถด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธิขา้งตน้ของทา่นได ้ตึง่บรษัิทจะแจง้เหตผุลการปฎิเสธใหท้า่นทราบ   
 

8. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทอาจพิจารณาทบทวนปรบัปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย
และการด าเนินงานของบรษัิท โดยบรษัิทจะประกาศแจง้ใหท้า่นทราบผา่นเว็บไตตข์องบรษัิท 
 
 

9. วิธีการติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หากทา่นตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม หรอืประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิของทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลู โปรดติดตอ่ 
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 
อีเมล : dpo@sahaunion.co.th 
บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ากดั  (มหาชน)  
เลขที่ 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
เว็บไตต ์: www.sahaunion.co.th  


