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แบบแจ้งนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice) 

ส าหรับคู่คา้ และผู้มีความสัมพันธท์างธุรกจิ  
ของบริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท สหยเูนี่ยน จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล
และเคำรพสิทธิในควำมเป็นส่วนตวัของท่ำนในฐำนะคู่คำ้และ/หรือผูม้ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ และเพื่อใหท้่ำนมั่นใจว่ำ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถกูน ำไปใชต้รงตำมควำมตอ้งกำรของท่ำนและถกูตอ้งตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอแจง้ใหท้่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไดท้รำบถึงสิทธิของท่ำน
และวตัถปุระสงคข์องกำรประมวลผลหรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น เก็บรวบรวม บนัทกึ ใช ้เปิดเผย สง่
ตอ่ ลบ ท ำลำย เป็นตน้  

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) : บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ำกดั (มหำชน)  
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 
บรษัิทจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น ดงันี ้
1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ช่ือ-นำมสกุล อำยุ วันเดือนปีเกิด สัญชำติ เพศ 

สถำนภำพ รูปถ่ำย เลขประจ ำตวัประชำชน เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี ประวตัิกำรท ำงำนและกำรศกึษำ เป็นตน้ 
ทัง้นี ้เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีท่ำนสง่ใหบ้ริษัท เช่น ส ำเนำบตัรประชำชน หรือเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ๆ อำจปรำกฎ
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชือ้ชำติ ศำสนำ หมู่โลหิต เป็นตน้ บริษัทไม่ประสงคท์ี่จะจัดเก็บ ท่ำนสำมำรถ
ปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวก่อนน ำส่งเอกสำรใหแ้ก่บริษัทได ้ในกรณีที่ท่ำนไม่ไดป้กปิดขอ้มูลที่อ่อนไหว
ดงักล่ำว ถือว่ำท่ำนอนุญำตใหบ้ริษัทด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลเหล่ำนัน้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
อ่อนไหวของท่ำน และถือว่ำเอกสำรที่มีกำรปกปิดขอ้มลูดงักลำ่ว มีผลสมบรูณแ์ละบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทุก
ประกำร  

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยูอ่ำศยั สถำนท่ีท ำงำน หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรสำร อีเมล ์เป็นตน้ 
3) ข้อมูลทางการเงนิหรือข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น หมำยเลขบญัชีธนำคำร เป็นตน้ 
4) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลกำรบันทึกเสียง ภำพนิ่ง ส  ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆเมื่อมีกำรติดต่อกับบริษัทหรือกำร

ปฏิบตัิงำนตำมสญัญำ และขอ้มลูอื่นใดที่ถือวำ่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

2. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมควำมจ ำเป็นภำยใตว้ตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ย
กฎหมำย โดยอำศยัฐำนทำงกฎหมำย คือ กำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย (Legal Obligation) ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย (Legitimate Interest) และกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ (Contractual Basis) ดงันี ้ 

  



Page 2 of 4 
PDPA-AF-001-Rev.00 (26/5/2022) 

วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
เพื่อกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรตำ่งๆ ก่อนเขำ้ท ำสญัญำ เช่น 

 กำรขึน้ทะเบียนทำ่นเป็นคูค่ำ้ 

 กำรพิจำรณำคณุสมบตัิของทำ่นในฐำนะคูค่ำ้ 

 กำรจัดเตรียมขอ้มลูของท่ำนก่อนเขำ้สู่กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง เช่นกำรระบุ
ช่ือและรำยละเอียดของคูค่ำ้ในระบบของบรษัิท เป็นตน้ 

 กำรเสนอรำคำ กำรมอบอ ำนำจและกำรรบัมอบอ ำนำจในกำรยื่นเอกสำรเสนอ
รำคำของผูเ้สนอรำคำและกำรพิจำรณำคุณสมบตัิของผูเ้สนอรำคำกับบริษัท
ตำมกระบวนกำรจัดซือ้จดัจำ้งของบริษัท รวมถึงกรณีที่ผูเ้สนอเป็นผูใ้หบ้ริกำร 
เช่น ท่ีปรึกษำกฎหมำย ที่ปรึกษำทำงบญัชี ที่ปรึกษำธุรกิจ และที่ปรกึษำภำษี 
ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน สถำบันกำรเงิน ท่ีปรึกษำดำ้นกำรพฒันำ
ระบบบญัชีและกำรเงิน เป็นตน้ 

กำรปฏิบตัิตำมสญัญำ 
(Contractual Basis) 

เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งทำ่นในฐำนะคูค่ำ้กบับรษัิท เช่น 

 กำรตรวจสอบยืนยนัตวัตน กำรตรวจสอบควำมเป็นผูม้ีอ  ำนำจ กำรมอบอ ำนำจ
และกำรรบัมอบอ ำนำจ รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรท ำธุรกรรมที่
เก่ียวขอ้ง 

 กำรด ำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบและกระบวนกำรภำยในตำ่งๆ ของบรษัิท 

 จดัท ำสญัญำทำงกำรคำ้ 

 กำรปฏิบตัิตำมสญัญำวำ่จำ้ง สญัญำบรกิำร สญัญำทำงกำรคำ้อื่นๆ และควำม
ตกลงหรอืควำมรว่มมือที่เก่ียวขอ้งระหวำ่งบรษัิทและคูส่ญัญำ  

 กำรตรวจรบังำนตำมสญัญำระหว่ำงบริษัท และคู่คำ้ กำรออกหนงัสือรบัรอง
ผลงำน 

กำรปฏิบตัิตำมสญัญำ 
(Contractual Basis) 

เพื่อปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนัทำงกฎหมำยและขอ้เรยีกรอ้งกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย รวมถึง
รำยงำนขอ้มลูตอ่หนว่ยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย 

กำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย 
(Legal Obligation) 

เพื่อกำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กำรก่อตั้งสิทธิเรียกรอ้งตำม
กฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ตอ่สู้
สทิธิเรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interest) 

เพื่อด ำเนินกำรวำงแผน กำรรำยงำนและกำรคำดกำรณท์ำงธุรกิจ ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interest) 

เพื่อวตัถปุระสงคส์  ำหรบักำรตรวจสอบกิจกำรโดยผูต้รวจสอบภำยในและภำยนอก 
 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interest) 

เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัภำยในบรเิวณอำคำรหรอืสถำนท่ีของบรษัิท รวมถึงกำร
ติดต่อแลกบัตรที่ป้อม รปภ. เพื่อเขำ้ภำยในบริษัท และกำรบันทึกภำพดว้ยกลอ้ง
วงจรปิด (CCTV) 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interest) 
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3. แหล่งที่มีของข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทอำจเก็บรวมรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นจำกแหลง่ตำ่งๆ ไดแ้ก่ 
1) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจำกทำ่นโดยตรง  
2) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจำกแหลง่อื่น เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น ตวัแทนหรือผูใ้หบ้ริกำร

ของบริษัท บริษัทในกลุ่ม หน่วยงำนรำชกำร หรือแหล่งขอ้มูลสำธำรณะอื่นๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท ขอ้มูลที่
คน้หำไดท้ำงอินเตอรเ์น็ต  

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถปุระสงคต์่ำง ๆ ที่ก ำหนดขำ้งตน้ บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มลูของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจำ้พนกังำนซึ่งใช้

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
2) ตวัแทน ผูร้บัจำ้ง/ผูร้บัจำ้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิำรส ำหรบักำรด ำเนินงำนใดๆ เช่น  

- ผูต้รวจสอบบญัชี ทนำยควำม ที่ปรกึษำกฎหมำยและภำษี ท่ีปรกึษำใดๆ 
- ผูใ้หบ้รกิำรเก็บและท ำลำยเอกสำร บรษัิทรบัจำ้งพฒันำและดแูลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตลอดระยะเวลำที่บริษัทด ำเนินควำมสมัพันธ์กับท่ำน หรือตลอด
ระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์ำ้งตน้ และอำจเก็บต่อไปภำยหลงัจำกนัน้ เพื่อกำรปฎิบตัิตำม
กฎหมำยหรอืตำมอำยคุวำมทำงกฎหมำย  
1) กรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำไวโ้ดยเฉพำะ บรษัิทจะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลตำมกรอบ

ระยะเวลำดงักลำ่ว 
2) กรณีที่กฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำไวโ้ดยเฉพำะ บริษัทจะพิจำรณำระยะเวลำที่เหมำะสม 

รวมถึงควำมจ ำเป็นที่ตอ้งเก็บขอ้มลู เพื่อบรรลตุำมวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทคำดวำ่จะเก็บรกัษำขอ้มลู
สว่นบคุคลของทำ่นเป็นเวลำ 10 ปี 

3) กรณีที่มีกำรเก็บรวมขอ้มลูดงักลำ่วไวใ้นระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ทำ่นอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อประโยชนใ์นกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรบญัชี 

ทัง้นี ้เมื่อพน้ระยะเวลำกำรเก็บรกัษำดงักลำ่วขำ้งตน้ บริษัทจะด ำเนินกำรในขัน้ตอนที่เหมำะสมเพื่อลบหรือท ำลำย
ขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลไมส่ำมำรถระบตุวับคุคลได ้  
  

6. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 
6.1 การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมำะสม เพื่อปอ้งกนักำรละเมิดขอ้มลู
สว่นบคุคล ซึง่ครอบคลมุถึงมำตรกำรปอ้งกนัดำ้นกำรบรหิำรจดักำร ดำ้นเทคนิค และทำงกำยภำพ เพื่อปอ้งกนั
กำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบหรือโดยปรำศจำก
อ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) 
บรษัิทจะก ำกบัดแูลบคุคลซึง่บรษัิทมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมค ำสั่งหรอืในนำม
บรษัิทอยำ่งเหมำะสม 
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7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสทิธิตำมที่ก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 คือ 

 สทิธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

 สทิธิในกำรขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Access) 

 สทิธิในกำรขอใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Portability Right) 

 สทิธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Object) 

 สทิธิในกำรขอลบขอ้มลูสว่นบคุคล (Erasure Right) 

 สทิธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (Right to Restrict Processing) 

 สทิธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Rectification Right) 

 สทิธิในกำรรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint) 
ทัง้นี ้กำรใชส้ิทธิของท่ำนขำ้งตน้ อำจถูกจ ำกัดภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และบำงกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นที่บริษัทอำจ
ปฏิเสธหรอืไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอใชส้ทิธิขำ้งตน้ของทำ่นได ้ซึง่บรษัิทจะแจง้เหตผุลกำรปฏิเสธใหท้ำ่นทรำบ 
 

8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทอำจพิจำรณำทบทวนปรบัปรุงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของ
กฎหมำยและกำรด ำเนินงำนของบรษัิท โดยบรษัิทจะประกำศแจง้ใหท้ำ่นทรำบผำ่นเว็บไซตบ์รษัิท  
 

9. วิธีการติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม หรือประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของ
ขอ้มลู โปรดติดตอ่ 
เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 
อีเมล : dpo@sahaunion.co.th  
บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ำกดั  (มหำชน)  
เลขที่ 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
เว็บไซต ์: www.sahaunion.co.th  
 
 
 
 


