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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Personal Data Protection Policy)  

ของ  
บริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล              
ของผูถื้อหุน้ นักลงทุน คู่คา้ กรรมการ บุคลากรของบริษัท และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับบริษัท เพ่ือใหเ้กิดความ
มั่นใจวา่บคุคลดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครองสิทธิอย่างครบถว้นตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัินโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยใหเ้ป็นส่วน
หนึ่งของคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือใหบ้ริษัทมีหลักเกณฑ ์มาตรการก ากับดูแล และการบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การเก็บรวบรวบ น าไปใช้ เปิดเผย รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มี           
ความมั่นคงปลอดภยั โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ขอบเขตการบังคับใช ้
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี ้ใชบ้ังคบักับบริษัท บุคลากรของบริษัท และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ตามค าสั่งหรือในนามของบริษัท 

 

2. ค านิยาม 
“บริษัท” หมายถงึ บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
  

“การประมวลผล (Processing)” หมายถงึ การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น การเก็บรวบรวม บนัทกึ 
จดัท าระบบ ท าโครงสรา้ง เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง กูค้ืน น าไปใช ้เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเขา้
ดว้ยกนั ลบ ท าลาย 

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวัตนของ
บคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)” หมายถงึ บคุคลธรรมดาท่ีขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถระบุตวัตนของ
บคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ  านาจหนา้ท่ี
ตดัสินใจเก่ียวกบัประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

“ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)” หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกบั
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

“เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer)” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือ          
คณะบุคคลซึ่งบริษัทแต่งตัง้ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 
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3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 

Data Protection Governance) 
  

3.1 บริษัทจดัใหม้ีโครงสรา้งการก ากบัดแูลขอ้มลูสว่นบคุคล โดยก าหนดวิธีการและมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ดงันี ้ 
(1) ก าหนดบทบาท ภารกิจ และความรบัผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน เพ่ือ

สรา้งกลไกการก ากบัดแูลการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท  

(2) แต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท (Data Protection Officer : DPO) โดยมี
บทบาทและหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2 บริษัทจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้
สอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.3 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการในการปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ         
ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท 

3.4 บริษัทจะด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัท เพ่ือให้ทุกคนมีความรู ้ความเขา้ใจ และตระหนักถึง
ความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing)  
4.1 บริษัทจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลเท่าท่ีจ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส  โดยบริษัทจะ
ด าเนินการรกัษาความลบั ความถกูตอ้งสมบรูณ ์และความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างเพียงพอ  

4.2 บริษัทจะจดัท าบนัทึกการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Records of Processing Activities : ROPA) 
ส าหรบับนัทกึรายการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

4.3 บริษัทจะจดัใหม้ีแบบแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice) ส  าหรบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ คูค่า้ บคุลากรของบริษัท และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษัท แบบใหค้วาม
ยินยอม (Consent Form) และเอกสารอื่นๆตามท่ีกฏหมายก าหนด  

4.4 กรณีท่ีบริษัทส่ง โอน หรือใหบุ้คคลอื่นใชข้อ้มลูส่วนบุคคล บริษัทจะจัดท าขอ้ตกลงกับผูท่ี้รบัหรือใชข้อ้มูล
สว่นบคุคลนัน้ เพ่ือก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  

4.5 กรณีท่ีบริษัทตอ้งสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ บริษัทจะปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
4.6 บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด

ระยะเวลาการเก็บรกัษา  
4.7 บริษัทจะประเมินความเสี่ยงและจัดท ามาตรการเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงและลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับ

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  
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5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล            
(Data Subject Rights)  
บริษัทจะจดัใหม้ีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการ เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลและตอบสนอง
ตอ่ค ารอ้งขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

 

6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Security)  
6.1 บริษัทจะจัดใหม้ีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ 

เหมาะสม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยมิชอบ รวมทัง้จดัใหม้ีการทบทวนและตรวจสอบ
มาตรการดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ  

6.2 ทกุหน่วยงานในบริษัทตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หากมีเหตกุารณล์ะเมิด
ขอ้มลูสว่นบคุคล เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งแจง้เหตนุัน้ต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล (สคส.) ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุ หากการละเมิดนัน้เป็นการละเมิดท่ีมีความ
เสี่ยงสูงซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจง้เหตุนัน้ใหเ้จา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลทราบ  

 

7. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ  
คณะกรรมการบริษัท  
มีหน้าท่ีก ากับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทด าเนินการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
กรรมการผู้อ านวยการ 
มีหนา้ท่ีติดตาม ควบคุมใหทุ้กหน่วยงานท่ีดูแลปฏิบัติตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท และ
สง่เสริมการสรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กบัพนกังานของบริษัท 
เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)  
มีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา และตรวจสอบการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด รวมถึงท าหน้าท่ีประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (สคส.)  
พนักงานของบริษัท  
มีหนา้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใหส้อดคลอ้งกับนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท และรายงานเหตุการณ์
ผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลุสว่นบคุคล และการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลของบริษัทใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
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8. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายฉบับนีเ้ป็นครั้งคราว เพ่ือให้สอดคลอ้งกับข้อ
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท 
www.sahaunion.co.th 
 

9. บทลงโทษ 
การไมป่ฏิบตัิตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท อาจมีความผิดและถกูลงโทษทางวินยั รวมทัง้อาจ
ไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

10. ช่องทางการตดิต่อบริษัทฯ 
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer: DPO)  
อีเมล ์dpo@sahaunion.co.th 
บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
www.sahaunion.co.th  

 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้ใชบ้งัคบักบับุคลากรทุกระดบัของบริษัท รวมถึงกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษัท โดยทกุคนตอ้งเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้รวมทัง้ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบตัิ
อย่างจริงจงัทั่วทัง้องคก์ร โดยมีรายละเอียดแบบแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection 
Notice) ส  าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ คู่คา้ บุคลากรของบริษัท และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษัท แบบให้
ความยินยอมการประมวลผลขอ้มลู (Personal Data Processing Consent Form) และเอกสารอื่น ๆ แนบทา้ย
ประกาศนี ้ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
 

 
นางจนัทรตร ีดารกานนท ์

    กรรมการผูอ้  านวยการ 
ในนามคณะกรรมการบริษัท 
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