
PDPA-HR-004-REV.00  หน้า 1/3 
 

แบบแจ้งนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice) 
ส าหรับบุคคลภายนอก 

ของบริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  
 
 

บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ใหค้วำมส ำคัญกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและเคำรพสิทธิ       
ในควำมเป็นสว่นตวัของทำ่นในฐำนะบคุคลภำยนอกที่เขำ้มำท ำธุรกรรมภำยในอำคำรและสถำนท่ีของบรษัิท (เช่น ผูถื้อหุน้ 
กรรมกำร ผูส้มัครงำน ผูใ้ห้บริกำร ผูร้บัเหมำ พนักงำนรบัส่งเอกสำร) เพื่อให้ท่ำนมั่นใจว่ำบริษัทจะใหค้วำมคุ้มครอง        
และปฏิบตัิต่อขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนอย่ำงถกูตอ้งตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 บรษัิทขอ
แจ้งใหท้่ำนในฐำนะเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไดท้รำบวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ กับข้อมูล        
สว่นบคุคล ตลอดจนสทิธิในขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 
บรษัิทจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น ดงันี ้
1.1)  ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เชน่ ช่ือ-นำมสกลุ ลำยมือช่ือ หมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ เป็นตน้ 
1.2)  ข้อมูลอื่นๆ เช่น ขอ้มลูกำรบนัทกึเสยีง ภำพน่ิง และภำพเคลือ่นไหว ส ำหรบักำรเขำ้รว่มกิจกรรมของบรษัิท 

 

2. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมควำมจ ำเป็นภำยใตว้ัตถุประสงค์อันชอบ     
ดว้ยกฎหมำย โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำย คือ กำรปฎิบัติตำมกฎหมำย (Legal Obligation) และควำมจ ำเป็น        
เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย (Legitimate Interests) กำรป้องกันหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต (Vital Interest) 
ดงันี ้ 
 

ข้อที ่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

2.1 เพื่อตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของทำ่นก่อนเขำ้พืน้ท่ีของบรษัิท  ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests 

2.2 เพื่อรกัษำควำมปลอดภัยบริเวณอำคำรและสถำนที่ของบริษัท รวมถึงกำรด ำเนินกำร   
ตำมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของผูป้ระกอบกำร (AEO) 

การปฎิบัตติามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

 

ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests 

2.3 เพื่อใชส้ิทธิหรอืปกป้องประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทตำมควำมจ ำเป็น เช่น 
ตรวจสอบและปอ้งกนัอำชญำกรรม หรือเหตฉุกุเฉินอื่นใด รวมถึงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนและ
เปิดเผยต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจ เพื่อกำรตรวจสอบกรณีมีเหตุกำรณ์อันไม่ชอบด้วย
กฎหมำยเกิดขึน้ในบริเวณบริษัท รวมถึงกำรเปิดเผยต่อผู้เสียหำยอื่นตำมค ำสั่งของ
กฎหมำย (ถำ้มี) 

ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests 

2.4 เพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของทำ่น  การป้องกันหรือระงับ
อันตรายตอ่ชวีิต 
(Vital Interest) 

2.5 เพื่อกำรตรวจสอบ กำรติดตำม กำรเฝำ้ระวงั และกำรรกัษำควำมปลอดภยั เมื่อท่ำนเขำ้
มำในบรเิวณพืน้ท่ีของบรษัิท จะมีกำรบนัทึกภำพดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ทัง้นี ้บรษัิท
ไดจ้ดัวำงปำ้ยแจง้ไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่มีกำรใชง้ำนกลอ้งวงจรปิดใหท้ำ่นทรำบ 

ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ข้อที ่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

2.6 เพื่อประโยชนใ์นกำรบริหำรจดักำร และอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับบุคคลภำยนอก เช่น      
กำรเข้ำร่วมประชุม กำรอบรม กำรสัมมนำ กำรเข้ำปฏิบัติงำนภำยในพื ้นที่อำคำร         
และกำรติดตอ่กิจธุระอื่นใดกบับรษัิท ไดแ้ก่ 
1. กำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทและบรษัิทในกลุม่ 
2. กำรประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทและบรษัิทในกลุม่ 
3. กำรเขำ้รว่มอบรมและสมัมนำของบรษัิทและบรษัิทในกลุม่ 
4.  บคุคลภำยนอกอื่นใดที่เขำ้มำท ำธุรกรรมกบับรษัิท  

การปฎิบัตติามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
 

ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
 

2.7 เพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรตรวจสอบภำยในของส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน          
และภำยนอกองคก์ร 

ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

2.8 เพื่อกำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 
กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฏหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้ง
ตำมกฎหมำย  

ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
 

2.9 เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเก่ียวกับประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข  เช่น      
กำรป้องกนัสขุภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำย หรือโรคระบำดที่อำจติดต่อหรือแพรก่ระจำย
เขำ้มำในบรษัิท 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจำกทำ่นโดยตรง 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนต่อบคุคลภำยนอก เวน้แต่กรณีมีควำมจ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ 
ในกำรใชส้ทิธิหรอืปกปอ้งประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษัิท 
 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็น เพื่อใชต้ำมวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ และบริษัท
อำจเก็บตอ่ไปภำยหลงัจำกนัน้ เพื่อกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย ดงันี ้
5.1)   ขอ้มูลที่ใชร้ะบุตวัตน เช่น ช่ือ-นำมสกุล ลำยมือช่ือ หมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี เพื่อกำรตรวจสอบ ดูแล และรกัษำควำมปลอดภัยของบุคคลและ
ทรพัยส์นิของบรษัิท 

5.2)   ขอ้มูลอื่นๆ เช่น ขอ้มูลกำรบันทึกเสียง ภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว ส ำหรบักำรเขำ้ร่วมกิจกรรมของบริษัท 
บรษัิทจะเก็บเป็นระยะเวลำ 1 ปี รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของผูป้ระกอบกำร 
(AEO) บริษัทจะเก็บขอ้มูลกำรเข้ำออกอำคำรสถำนที่ของบริษัท เพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและ         
กำรตรวจสอบเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 3 ปี  

 

6. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 
6.1)  การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมำะสม เพื่อป้องกนักำรละเมิดขอ้มลู
สว่นบคุคล ซึ่งครอบคลมุถึงมำตรกำรป้องกนัดำ้นกำรบริหำรจดักำร ดำ้นเทคนิค และทำงกำยภำพ เพื่อป้องกัน
กำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยปรำศจำก
อ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย 
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6.2)  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
บริษัทจะก ำกบัดูแลบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในนำม
บรษัิทอยำ่งเหมำะสม 

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสทิธิตำมที่ก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 อำทิ  
 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 ำกดัภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และบำงกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นที่บริษัทอำจ    
ปฎิเสธหรอืไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอใชส้ทิธิขำ้งตน้ของทำ่นได ้ซึง่บรษัิทจะแจง้เหตผุลกำรปฎิเสธใหท้ำ่นทรำบ 
 

8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทอำจพิจำรณำทบทวนปรบัปรุงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลง          
ของกฎหมำยและกำรด ำเนินงำนของบรษัิท โดยบรษัิทจะประกำศแจง้ใหท้ำ่นทรำบผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิท     
     

9. วิธีการติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม หรือประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของ
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 


