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แบบแจ้งนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice) 
ส าหรับพนักงานและผู้สมัครงาน 

ของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)    
 
 

บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล          
ส่วนบุคคลและเคำรพสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวของท่ำนในฐำนะพนักงำนของบริษัท รวมถึงผู้สมัครงำน และที่ปรึกษำ 
เพื่ อให้ท่ ำนมั่ นใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ ำนจะถูกน ำไปใช้ตรงตำมควำมต้องกำรของท่ ำนและถูกต้อง                        
ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทขอแจง้ใหท้่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) ไดท้รำบถึงสิทธิของท่ำน และวตัถปุระสงคข์องกำรประมวลผลหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ กับขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น 
เก็บรวบรวม บนัทึก ใช ้เปิดเผย ส่งต่อ ลบ ท ำลำย เป็นตน้  
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 
บรษิัทจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ดงันี ้
1.1)   ข้อมูลทีใ่ช้ระบุตัวตน และข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นำมสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อำยุ เลขประจ ำตัวประชำชน             
เลขหนังสือเดินทำง เลขใบอนุญำตขับขี่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพ      
ทำงทหำร รูปถ่ำย ต ำแหน่งงำน ลำยมือชื่อ เป็นตน้ 

1.1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบนัและที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น แผนที่ตัง้ของที่พกั หมำยเลขโทรศพัท์
ส่วนตวั เป็นตน้ 

1.1.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนำคำร เงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำล่วงเวลำ เงินอุดหนุนประจ ำปี
และรำยไดอ้ื่นๆ เงินสะสมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ภำษีเงินได้หัก ณ       
ที่จ่ำย ค่ำหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ออมทรพัยฯ์ รำยกำรยกเว้นหรือลดหย่อนทำงภำษี เงินกู้ยืมกองทุน         
เพื่อกำรศกึษำ (กยศ.) และหนีสิ้นตำมสิทธิเรียกรอ้งจำกกรมบงัคบัคดี เป็นตน้  

1.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน เช่น ใบอนุญำตกำรท ำงำน ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ใบผ่ำนเกณฑ์
ทหำร ใบรับรองกำรศึกษำ วุฒิบัตร ใบรบัรองควำมสำมำรถดำ้นภำษำ หนังสือรบัรองกำรท ำงำน 
หนังสือรับรองรำยได้ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำน  ข้อมูลกำรอบรม             
กำรท ำงำนล่วงเวลำ ประวตัิกำรลำ ประวตัิกำรเจ็บป่วย ใบรบัรองแพทย์ ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี เป็นตน้ 

1.1.5 ข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลเก่ียวกับสมำชิกในครอบครวั (เช่น บิดำ มำรดำ คู่สมรส)          
ผูค้  ำ้ประกัน (เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร เอกสำรแสดง
รำยได)้ บคุคลที่ติดต่อไดก้รณีฉกุเฉินบคุคลอำ้งอิง ผูร้บัประโยชน ์เป็นตน้  
ทั้งนี ้ กำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกดังกล่ำว ท่ำนมีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรแจ้ง
รำยละเอียดตำมนโยบำยฉบบันีใ้หบ้คุคลดงักล่ำวทรำบ ตลอดจนขอควำมยินยอมจำกบคุคลภำยนอก
นัน้ (หำกเป็นกรณีที่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอม) นอกจำกนีท้่ำนยงัมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรเพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลเหล่ำนัน้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 

1.1.6 ข้อมูลอื่นๆ  
- ทะเบียนบำ้น ทะเบียนรถยนตส่์วนบุคคล รวมถึงขอ้มลูอื่นใดที่จ  ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำจำ้ง

แรงงำนกำรดแูลสิทธิประโยชนส์วสัดิกำร และกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่ำงๆ 
- ขอ้มูลกำรบันทึกเสียง ภำพนิ่ง ภำพเคล่ือนไหว ส ำหรบักิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงกำรน ำไปเผยแพร่

ประชำสมัพนัธท์ำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต ์แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-1 One Report) ของบรษิัท เป็นตน้ 

- ขอ้มลูอื่นใดที่ถือว่ำเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลภำยในกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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1.2)  ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่ความอ่อนไหว  
- ขอ้มลูเชือ้ชำติ ควำมพิกำร 
- ขอ้มลูสขุภำพ เช่น โรคประจ ำตวั กำรแพย้ำหรืออำหำร สำยตำ ผลกำรตรวจรำ่งกำย ใบรบัรองแพทยใ์บเสร็จ
ค่ำรกัษำพยำบำล 

- ขอ้มลูชีวภำพ เช่น ลำยนิว้มือ รูปใบหนำ้  
- ประวตัิอำชญำกรรม  

ส ำหรบัเอกสำรยืนยันตัวตนของท่ำนและบุคคลภำยนอก (เช่น ผู้ค  ำ้ประกัน) ที่ท่ำนให้กับบริษัท เช่น ส ำเนำบัตร
ประชำชน หรือเอกสำรทำงรำชกำรอื่นๆ อำจปรำกฎขอ้มลูส่วนบคุคลที่อ่อนไหว เช่น เชือ้ชำติ ศำสนำ หมู่โลหิต เป็นตน้ 
บรษิัทไม่ประสงคท์ี่จะจดัเก็บ ท่ำนสำมำรถปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหวก่อนน ำส่งเอกสำรใหแ้ก่บรษิัทได ้ในกรณี
ที่ท่ำนไม่ไดป้กปิดขอ้มลูที่อ่อนไหวดงักล่ำว ถือว่ำท่ำนอนุญำตใหบ้รษิัทด ำเนินกำรปกปิดขอ้มลูเหล่ำนัน้ โดยไม่ถือว่ำ
เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่ำน และถือว่ำเอกสำรที่มีกำรปกปิดข้อมูลดังกล่ำว มีผลสมบูรณ์และ        
บงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทกุประกำร  

 

ทัง้นี ้บรษิัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำหรือปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
หำกท่ำนปฏิเสธกำรใหข้้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอำจไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำหรือด ำเนินกำรตำมค ำขอ        
เพื่อเขำ้ท ำสญัญำไดอ้ย่ำงสมบรูณ ์        

 

2. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมควำมจ ำเป็นภำยใตว้ัตถุประสงค์อันชอบ     
ดว้ยกฎหมำย โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำย คือ กำรปฎิบัติตำมกฎหมำย (Legal Obligation) และควำมจ ำเป็น        
เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย  (Legitimate Interests) กำรปฎิบัติตำมสัญญำ (Contractual Basis)             
กำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต (Vital Interest) และกำรขอควำมยินยอม (Consent) ดงันี ้ 
 

ข้อที ่ วัตถุประสงค ์
ฐานทาง
กฎหมาย 

2.1 เพื่อด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจำ้งงำนและท ำสัญญำจ้ำงงำน รวมถึงสัญญำที่เก่ียวเนื่องกับ    
กำรจ้ำงงำน เช่น สัญญำกำรไม่เปิดเผยข้อมูล สัญญำกำรค ำ้ประกันกำรท ำงำน รวมถึง         
กำรแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมสญัญำดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเก็บรวบรวม น ำไปใช ้และเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบคุคลตำมวตัถปุระสงคน์ี ้รวมไปถึงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ภำยใตส้ญัญำจำ้งงำน 

การปฎิบัต ิ
ตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

   

   

2.2 เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ได้แก่ พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำน  พระรำชบัญญัติ
ประกันสงัคม พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พระรำชบญัญัติส่งเสรมิกำรพฒันำ
ฝีมือแรงงำน ค ำสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมำยของหน่วยงำนภำครฐัที่มีอ  ำนำจและกฎหมำยอื่นใด
ที่เก่ียวขอ้ง 

การปฎิบัต ิ
ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation)  

2.3 เพื่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในกรณีที่ท่ำนเป็นพนกังำนของบรษิัท  
• กำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสิทธิผลประโยชน์ต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนไปยังหน่วยงำน
ภำยนอก เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ สหกรณ์ออมทรพัยฯ์ โรงพยำบำลหรือหน่วยตรวจ
สขุภำพ ธนำคำรพำณิชย ์บรษิัทประกนัภยั บรษิัทประกนัชีวิต เป็นตน้ 

• กำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงำนที่ เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น        
กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน ส ำนกังำนประกนัสงัคม กรมสรรพำกร กรมพฒันำฝีมือ
แรงงำน เป็นตน้ 

• เพื่อวัตถุประสงค์ส ำหรับกำรตรวจสอบกิจกำร โดยผู้ตรวจสอบภำยในและภำยนอก       
หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

การปฎิบัต ิ
ตามกฎหมาย       

(Legal Obligation) 
 

การปฎิบัต ิ
ตามสัญญา 

(Contractual Basis) 
 

ความจ าเป็น    
เพื่อประโยชน ์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ข้อที ่ วัตถุประสงค ์
ฐานทาง
กฎหมาย 

• กำรเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเพื่อกำรด ำเนินกิจกำร        
ของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรท ำธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้ำ รัฐวิสำหกิจ 
หน่วยงำนรำชกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งในฐำนะผูแ้ทนของบรษิัท 

• กำรเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเพื่อกำรมอบอ ำนำจหรือ       
มอบฉนัทะใหพ้นกังำนเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ หรือกำรประชมุอื่นใดในนำมบรษิัท 

• กำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลตำมกำรรอ้งขอของหน่วยงำนรำชกำร เพื่อกำรสอบสวนหรือ
กระบวนกำรทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรณีพนกังำนมีขอ้พิพำทหรือกำรกระท ำอื่นใด    
ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

      

2.4 เพื่อประโยชนใ์นกำรบรหิำรจดักำรเก่ียวกบัทรพัยำกรมนษุยข์องบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั
ในกำรท ำงำน และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย  เช่น กำรขึ ้นทะเบียนลูกจ้ำง            
กำรตรวจสอบกำรเขำ้ท ำงำน (เช่น กำรตรวจสอบเวลำกำรเขำ้-ออกงำน กำรขำด กำรลำ)    
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรปรับขึน้อัตรำค่ำจ้ำงประจ ำปี กำรเล่ือนต ำแหน่ง            
กำรเกษียณอำย ุกำรลงโทษทำงวินยั กำรเลิกจำ้ง กำรจ่ำยเงินค่ำชดเชย เป็นตน้     

การปฏิบัต ิ
ตามสัญญา 

(Contractual Basis) 
 

ความจ าเป็น    
เพื่อประโยชน ์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

2.5 เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรและกำรแจ้งข่ำวสำรขอ้มูลใหพ้นักงำนหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับพนักงำน
รบัทรำบ  

ความจ าเป็น    
เพื่อประโยชน ์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

(Legitimate Interests)  

2.6 เพื่อกำรลงทะเบียนเข้ำฝึกอบรม สัมมนำ  ที่ด  ำเนินกำรโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม             
หรือหน่วยงำนภำยนอก กำรฝึกอบรมตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรอบรมหลักสูตร
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน รวมถึงกำรจัดกิจกรรม เช่น กำรขับเคล่ือนธุรกิจ       
เพื่อควำมยั่งยืน (CSR) ซึ่งอำจมีกำรบันทึกภำพและเสียงขณะเขำ้ร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ประชำสมัพนัธ ์ 

การปฎิบัต ิ
ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 
 

ความจ าเป็น    
เพื่อประโยชน ์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

2.7 เพื่อกำรตรวจสอบ กำรติดตำม กำรเฝ้ำระวงั  และกำรรกัษำควำมปลอดภัยของชีวิตและทรพัยส์ิน 
รวมถึงกำรแลกบัตรก่อนเข้ำบริเวณพื ้นท่ี กำรบันทึกภำพภำยในอำคำร สถำนท่ีของบริษัทด้วย    
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของผูป้ระกอบกำร 
(AEO) 

การปฎิบัต ิ
ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 
 

ความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน ์

โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

2.8 เพื่อกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหโ้รงพยำบำลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรป้องกัน    
หรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของพนกังำน 

การป้องกัน     
หรือระงับอันตราย

ต่อชีวิต 
(Vital Interest) 

2.9 เพื่อกำรปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัท กำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 
กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกรอ้ง     
ตำมกฎหมำย หรือในกรณีอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนดไว ้

ความจ าเป็น
ประโยชน ์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ข้อที ่ วัตถุประสงค ์
ฐานทาง
กฎหมาย 

2.10 บริษัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวภำยใตข้อบเขต         
ที่กฎหมำยอนญุำตใหก้ระท ำได ้โดยบรษิัทตอ้งขอควำมยินยอมจำกท่ำน  
ทั้งนี ้บริษัทจะจัดให้มีมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้มี   
กำรน ำขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวไปใชห้รือเปิดเผยโดยมิไดร้บัอนญุำต  
โดยบรษิัทมีวตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีควำมอ่อนไหว ดงัต่อไปนี ้

1) ขอ้มลูเชือ้ชำติ ควำมพิกำร เพื่อประกอบกำรจดัใหม้ีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก กิจกรรมและ
สวัสดิกำรที่ เหมำะสมกับพนักงำน รวมถึงเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรดูแล
พนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมตำมหลกัสิทธิมนษุยชน 
 

2) ขอ้มลูสขุภำพ  
- โรคประจ ำตัว ค่ำสำยตำ ผลกำรตรวจสุขภำพ เพื่อกำรประเมินควำมสำมำรถใน     

กำรท ำงำน 
- ใบรบัรองแพทย ์ใบเสร็จค่ำรักษำพยำบำล ข้อมูลกำรเรียกรอ้งค่ำรกัษำพยำบำล 

ส ำหรบักำรเรียกรอ้งค่ำรกัษำพยำบำลตำมสวัสดิกำรของบริษัทที่จดัใหก้ับพนักงำน 
ซึ่งเป็นกำรบริหำรเก่ียวกับกำรรักษำพยำบำล กำรประเมินควำมสำมำรถใน            
กำรท ำงำน รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
 

หมำยเหตุ : กรณีลำป่วยตั้งแต่ 3 วันขึน้ไป บริษัทสำมำรถให้ท่ำนแสดงใบรับรองแพทย์       
เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรลำป่วย และอำจเก็บรวบรวมใบรับรองแพทย์ได้ตำมกฎหมำย
คุม้ครองแรงงำน โดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกท่ำน เพรำะถือว่ำเป็นโดยชอบดว้ยกฎหมำย 
และเป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับ               
กำรคุม้ครองแรงงำน 
 

3) ขอ้มลูชีวภำพ เช่น ลำยนิว้มือ รูปใบหนำ้ เพื่อใชย้ืนยนัตวัตนของพนกังำนใน 
      กำรบนัทึกเวลำเขำ้ออกงำน 
4) ประวัติอำชญำกรรม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  และประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือก        

เป็นพนกังำนของบรษิัท 

ขอความยินยอม 
(Consent) 

   

 
 
 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทอำจเก็บรวมรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนจำกแหล่งที่มำดงัต่อไปนี ้
3.1)   ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง ไดแ้ก่ ใบสมคัรงำนที่ท่ำนส่งใหบ้ริษัทโดยกำรเขำ้มำสมคัรดว้ยตนเอง      

ที่บรษิัท กำรสมคัรผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัท 
3.2)  ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยทำงออ้ม เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น บรษิัทในกลุ่มสหยเูนี่ยน 

หน่วยงำนรำชกำร องคก์รหรือหน่วยงำนท่ีใหบ้รกิำรจดัหำงำน เป็นตน้ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคต์่ำงๆ ที่ก ำหนดขำ้งตน้ บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มลูของท่ำน เพื่อประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย ใหแ้ก่  
4.1)   บรษิัทในกลุ่มสหยเูนี่ยน  
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4.2)   หน่วยงำนภำยนอกต่ำงๆ เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ สหกรณ์ออมทรพัยฯ์ กรมสวัสดิกำรคุม้ครองแรงงำน 
ส ำนักงำนประกันสังคม กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ธนำคำรพำณิชย์ กรมสรรพำกร           
กรมบังคับคดี ค ำสั่งศำล ส ำนักงำนสำธำรณสขุ กองทุนกูย้ืมเพื่อกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครฐัและหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

4.3)   คู่สัญญำ ผูใ้ห้บริกำร และ/หรือผูร้บัจำ้ง เช่น โรงพยำบำล บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทรบัจำ้ง 
พฒันำและดแูลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูต้รวจสอบบญัชี ที่ปรกึษำทำงกฎหมำย เป็นตน้  

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตลอดระยะเวลำที่บริษัทด ำเนินควำมสัมพันธ์กับท่ำน หรือตลอด
ระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้ำงต้น และอำจเก็บต่อไปภำยหลังจำกนั้น เพื่อกำรปฎิบัติ        
ตำมกฎหมำยหรือตำมอำยคุวำมทำงกฎหมำย  
5.1)   กรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำไว้โดยเฉพำะ บริษั ทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล         

ตำมกรอบระยะเวลำดงักล่ำว 
5.2)   กรณีที่กฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำไวโ้ดยเฉพำะ บริษัทจะพิจำรณำระยะเวลำที่เหมำะสม 

รวมถึงควำมจ ำเป็นที่ตอ้งเก็บขอ้มูล เพื่อบรรลุตำมวัตถุประสงคท์ี่เก่ียวข้อง โดยบริษัทคำดว่ำจะเก็บรกัษำ
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเป็นเวลำ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ำนพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนหรือเกษียณอำยุ  

 

ทั้งนี ้เมื่อพน้ระยะเวลำกำรเก็บรกัษำตำมขอ้1) และ ขอ้2) บริษัทจะด ำเนินกำรในขั้นตอนที่เหมำะสมเพื่อลบหรือ
ท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคล หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลไม่สำมำรถระบตุวับคุคลได ้  
 

หมำยเหต ุ: บริษัทจะลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในส่วนของลำยนิว้มือ รูปใบหนำ้ ขอ้มลูในบตัรประจ ำตวัพนกังำน
และรหสัผ่ำนเขำ้อำคำร ในวนัถดัไปนบัแต่วนัท่ีท่ำนพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนหรือเกษียณอำย ุ  

 

6. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
6.1) การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลที่เหมำะสม เพื่อป้องกนักำรละเมิดขอ้มลู
ส่วนบคุคล ซึ่งครอบคลมุถึงมำตรกำรป้องกนัดำ้นกำรบรหิำรจดักำร ดำ้นเทคนิค และทำงกำยภำพ เพื่อป้องกัน
กำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยปรำศจำก
อ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

6.2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
บรษิัทจะก ำกบัดแูลบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบรษิัทมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลในนำม
บรษิัทอย่ำงเหมำะสม 

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิตำมที่ก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 อำทิเช่น  
▪ สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
▪ สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Access) 
▪ สิทธิในกำรขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Portability Right)  
▪ สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Object)  
▪ สิทธิในกำรขอลบขอ้มลูส่วนบคุคล (Erasure Right)  
▪ สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคล (Right to Restrict Processing) 
▪ สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Rectification Right) 
▪ สิทธิในกำรรอ้งเรียน (Right to Lodge a Complaint)  
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ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิของท่ำนขำ้งตน้ อำจถูกจ ำกัดภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และบำงกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่บริษัทอำจ    
ปฎิเสธหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอใชสิ้ทธิขำ้งตน้ของท่ำนได ้ซึ่งบรษิัทจะแจง้เหตผุลกำรปฎิเสธใหท้่ำนทรำบ 
 

8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทอำจพิจำรณำทบทวนปรบัปรุงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลง          
ของกฎหมำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิัท โดยบรษิัทจะประกำศแจง้ใหท้่ำนทรำบผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัท 
 

9. วิธีการติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม หรือประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มลู โปรดติดต่อ  

เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัท 
อีเมล : dpo@sahaunion.co.th  
บรษิัท สหยเูนี่ยน จ ำกดั  (มหำชน)  
เลขที่ 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
เว็บไซต ์: www.sahaunion.co.th 

 
 
ขำ้พเจำ้ในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรบัทรำบกำรด ำเนินกำรของบริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) เก่ียวกับ     
กำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมแบบแจง้นโยบำยคุม้ครอง
ขอ้มลู (Personal Data Protection Notice) ส ำหรบัพนกังำนและผูส้มคัรงำน ฉบบันี ้
 

 
      ลงนำม................................................... 

      (............................................................) 

                 พนกังำน 
 
 

http://www.sahaunion.co.th/

