
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบักรรมการบริษทั 
(Privacy Notice for Board of Directors) 

 บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) (ซึ%งต่อไปนี.จะเรยีกว่า “บริษทัฯ”)  ใหค้วามสาํคญัในการ

ปกป้อง สทิธขิองกรรมการเกี%ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ตระหนักว่า

กรรมการอาจตอ้งการไดร้บัการคุม้ครองในระดบัสงู สาํหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชเ้ปิดเผย และ/หรอื การโอนไปยงั

ต่างประเทศซึ%งขอ้มลูที%ไดแ้บง่ปันกบับรษิทัฯ ซึ%งขอ้มลูเหลา่นี.เป็นขอ้มลูที%จาํเป็นสาํหรบัการที%บรษิทัฯ จะเสนอขอแต่งตั .ง 

ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการต่อที%ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมถงึ การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ การจ่ายผลตอบแทน หรอื 

จดัสวสัดกิารต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการ 

 นโยบายความเป็นสว่นตวัสาํหรบักรรมการบรษิทัฉบบันี. (“นโยบายความเป็นสว่นตวั”) ใชก้บัผูท้ ี%เป็นกรรมการ

บรษิัทของบรษิทัฯ อย่างไรก็ตามนโยบายความเป็นส่วนตวันี.ไม่ถือเป็นส่วนหนึ%งของการแต่งตั .งเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ อาจมกีารแกไ้ขเพิ%มเตมินโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี.เป็นครั .งคราว โดยอาจแจง้ใหท้ราบเมื%อมกีาร

เปลี%ยนแปลงแกไ้ขเพิ%มเตมิในนโยบายฉบบันี. ในสาระสาํคญัผา่นชอ่งทางที%บรษิทัฯ เหน็เป็นการสมควร  

1. ประเภทของข้อมลูส่วนบคุคลทีMบริษทัฯเกบ็รวบรวม  

"ข้อมลูส่วนบคุคล" หมายถงึ ขอ้มลูใด ๆ ที%เกี%ยวกบักรรมการ โดยที%ขอ้มลูนั .นสามารถระบุตวัตนกรรมการได ้

ตามที%ระบุไว ้ขา้งล่างนี. ซึ%งกรรมการไดใ้หม้อบใหก้บัผา่นช่องทางต่างๆ ไมว่่าโดยวาจา เป็นหนงัสอื หรอืทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ในบางกรณี บรษิทัฯประมวลผลขอ้มลูที%เกี%ยวขอ้งกบัตวักรรมการจากขอ้มลูที%กรรมการไดม้อบ

ให ้หรอืที%บรษิทัฯทําการเกบ็ รวมรวบ ขณะที%บรษิทัฯมปีฏสิมัพนัธ์กบักรรมการ ขอ้มูลส่วนบุคคลที%บรษิทัฯ

ไดร้บัจากบุคคลภายนอกที%ไดร้บัมอบอํานาจ หรอืขอ้มูลที%กรรมการยนิยอมใหบ้รษิทัเผยแพร่ต่อ สาธารณะ 

เชน่ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) รวมถงึบรษิทัจดทะเบยีนอื%น  

"ข้อมลูทีMละเอียดอ่อน" หมายถงึ ขอ้มลูสว่นบุคคลที%กฎหมายจดัวา่เป็นขอ้มลูประเภทที%ละเอยีดอ่อน บรษิทั

ฯ จะเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอื โอนไปยงัต่างประเทศซึ%งขอ้มลูที%ละเอยีดอ่อนของกรรมการ ในกรณีที%

บรษิทัฯไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้ของ กรรมการ หรอืเท่าที%กฎหมายอนุญาตใหท้ําไดเ้ท่าที%เกี%ยวขอ้งกบั

หน้าที%และความรบัผดิชอบของกรรมการ บรษิทัฯ จะทําการเกบ็ ประมวลผล และใชข้อ้มลูตามหมวดหมู่และ

ประเภท ดงัต่อไปนี. 

§ ขอ้มลูส่วนตวั ไดแ้ก่ คาํนําหน้าชื%อ ชื%อและนามสกุล เพศ อายุ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ ลายมอืชื%อ 

ขอ้มลูที%ปรากฏ ในเอกสารหรอืบตัรที%ออกโดยทางราชการ (เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสอื

เดนิทาง วซี่า ใบอนุญาตทาํงาน ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว ทะเบยีนบา้น ใบขบัขี% และขอ้มลู

อื%นๆ ที%คลา้ยกนั) สถานภาพการสมรส การบนัทกึภาพเคลื%อนไหว บนัทกึกลอ้งวงจรปิด รปูถ่าย 

รายละเอยีดยานพาหนะ (เช่น สาํเนาใบคู่มอืจดทะเบยีน เลขทะเบยีนรถยนต ์ยี%หอ้รถยนต ์และสี

รถยนต)์  

§ ขอ้มลูการตดิต่อ เชน่ ภมูลิาํเนา ที%อยูบ่า้น อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์

§ ขอ้มลูเกี%ยวกบัการทาํงาน เชน่ ขอ้มลูสว่นบุคคลที%ปรากฎตามแบบเสนอชื%อบุคคลเพื%อคดัเลอืกเขา้

ดํารงตําแหน่งกรรมการ รายงานการประชุมวาระแต่งตั .งกรรมการ แบบแจง้รายชื%อและขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) หนังสือรับรองและประวัติของ

กรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2) แบบแจง้ขอ้มลูกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั (แบบ 35-E1) 

รายงานการเปลี%ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื.อขายล่วงหน้า (แบบ 59) แบบรายงาน



 

ส่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ขอ้กําหนดและเงื%อนไขของกรรมการบรษิทั คํานําหน้าชื%อ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย บนัทกึการทํางาน ประวตักิาร

ทํางาน บนัทกึการประเมนิผล ผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าที%การงาน นามบตัร วนัที%เริ%มงาน 

ขอ้มลูและบนัทกึ เกี%ยวกบัการลาประชมุ สาเหตุการลาออก และ/หรอืการลาออกจากตาํแหน่ง  

§ ขอ้มูลเกี%ยวกบัการรบเังนิค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี.ยประชุม โบนัส หรอืสทิธปิระโยชน์อื%นที%

ไดร้บัในฐานะกรรมการ เชน่ ขอ้มลูบญัชธีนาคาร เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร อตัราการหกัภาษี

เงนิได ้ณ ที%จา่ย  

§ ขอ้มลูสว่นบุคคลที%กรรมการยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ขอ้มลูที%เปิดเผยแก่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรอืที%เปิดเผยต่อบรษิทัอื%นๆ  

§ ข้อมูลส่วนบุคคลอื%นๆ เช่น ชื%อของบิดา-มารดาของกรรมการ ชื%อและนามสกุลของคู่สมรส 

สถานภาพ จาํนวนผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง สตูบิตัรผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง หมายเลขตดิต่อกรณี

ฉุกเฉินและผู้ได้รบัผลประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที%กล่าวมาข้างต้นที%บริษัทฯเก็บ

รวบรวม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะแค่ คํานําหน้าชื%อ ชื%อและ นามสกุล เลขประจําตัว หาก

กรรมการใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลที%สามแกบ่รษิทัฯ (เช่น ชื%อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศพัท,์ 

ความสมัพนัธก์บัพวกเขาฯลฯ ) โปรดนํานโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี.ใหบุ้คคลที%สามดงักล่าว

ไดร้บัทราบ และ/หรอื ขอความยนิยอมจากบุคคล ดงักลา่วหากจาํเป็น  

2. เหตผุลในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของกรรมการ  

2.1 วตัถุประสงคซ์ึ%งบรษิทั ฯ อาศยัความยนิยอมโดยชดัแจง้ของกรรมการ บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูที%ละเอยีดออ่นของกรรมการ เพื%อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี.  

§ ขอ้มูลชวีภาพ : สําหรบัการอนุญาตใหเ้ขา้ถงึบรเิวณที%มกีารจํากดัสทิธแิละการตรวจสอบยนืยนั

ตวัตน  

§ ประวัติอาญากรรม : เพื%อประกอบการตัดสินใจจ้างกรรมการบริษัท, การจัดการภายใน, 

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั, การเกบ็รกัษาบนัทกึบญัชดี า และวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยั  

§ ขอ้มูลที%ละเอยีดอ่อนจากเอกสารยนืยนัตวัตน เช่น ศาสนา เชื.อชาต ิซึ%งสามารถพบไดใ้นสําเนา

เอกสารยนืยนั ตวัตนเมื%อบรษิทัฯเกบ็รวบรวมเพื%อวตัถุประสงคใ์นการยนืยนัตวัตน และเพื%อการ

จดัสรรสวสัดกิารต่างๆ สาํหรบักรณทีี%ฐานทางกฎหมายที%เกี%ยวขอ้งคอื ฐานความยนิยอม กรรมการ

มีสิทธิที%จะถอนความยอมได้ทุกเมื%อโดยติดต่อที%  เจ้าหน้าที%คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(dpo@rph.co.th)  

ทั .งนี. การถอนความยนิยอมจะไมก่ระทบต่อความชอบดว้ย กฎหมายของการเกบ็รวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูส่วนบุคคลที%ละเอยีดอ่อนของกรรมการ ก่อนที%จะกรรมการจะ

ถอนความยนิยอม  

  



 

 2.2 วตัถปุระสงคซึ์Mงบริษทั ฯ อาศยัฐานทางกฎหมายอืMน  

  บรษิัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที%ละเอียดอ่อนของกรรมการ เพื%อวตัถุประสงค์ 

ดงัต่อไปนี.  

§ เพื%อการแต่งตงั .กรรมการบรษิทั เช่น เพื%อตรวจสอบยนืยนัตวัตน การคดัเลอืก กระบวนการ

แต่งตั .ง และการ ตอ้นรบักรรมการบรษิทั  

§ เพื%อวตัถุประสงค์ที%เกี%ยวข้องกบังาน เช่น การออกหนังสอืมอบอํานาจ, แต่งตั .งตวัแทนทํา

สญัญา หรอืลงนาม ขอ้ตกลงกบัคนไข ้ผูร้บับรกิาร บรษิทัคูค่า้, ผูข้ายและ/หรอืบุคคลภายนอก

อื%นๆ  

§ เพื%อช่วยเหลอืกรรมการในการปฏบิตัหิน้าที% เช่น เพื%อออกตั tวจอดรถ/บตัร/ตั tวเครื%องบนิ, การ

จัดหาเครื%องมือและอุปกรณ์ที%จําเป็นเพื%ออํานวยความสะดวกในการทํางานตามหน้าที%

รบัผดิชอบของกรรมการ, การชว่ยดแูลบนัทกึผลการปฏบิตังิาน  

§ เพื%อการบรกิารจดัการดา้นความสมัพนัธเ์ชน่ เพื%อการใหค้วามชว่ยเหลอืตามที%กรรมการรอ้งขอ 

และดาํเนินการสาํรวจความพงึพอใจ  

§ เพื%อการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิาร เช่น เพื%อการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี.ยประชุม โบนัส 

และผลประโยชน์ อื%นสาํหรบักรรมการบรษิทั 

§ เพื%อการตดิต่อสื%อสารเช่น การสื%อสารที%เกี%ยวขอ้งกบัธุรกจิ/งาน, การนัดหมาย, การตดิต่อใน

กรณฉุีกเฉนิ 

§ เพื%อตถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน เชน่ การตดิตามผลการปฏบิตังิานของกรรมการ, การอนุมตัิ

สิทธิในการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัท, ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที%ของ

กรรมการ, การตรวจสอบทางวนิัย, การ ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบในกรณีที%มกีาร

รอ้งเรยีนและกาํหนดบทลงโทษหากจาํเป็น 

§ เพื%อป้องกนัและสบืสวนการฉ้อฉล รวมถงึการกระทําที%ผดิกฎหมาย ละเลยการปฏบิตัหิน้าที%

หรอืการประพฤตผิดิ ซึ%งอาจเกี%ยวขอ้งหรอืไม่เกี%ยวขอ้งกบัการงานของกรรมการ เพื%อป้องกนั

หรอืตรวจจบัการกระทําความผดิทางกฎหมาย เพื%อบรหิารจดัการและป้องกนัสนิทรพัยข์อง

บรษิทัฯ หรอืของพนักงาน ผูม้าเยอืน และสาํหรบัการตรวจสอบรบัประกนัคุณภาพ เท่าที%ไม่

ขดัต่อกฎหมาย 

§ เพื%อการคุม้ครองขอ้มลู ความลบัทางการคา้ และสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ รวมไปถงึการคุม้ครอง

คนไข ้พนกังานและบุคคลใดๆ เพื%อความปลอดภยัของระบบ และในบรเิวณ ที%ดนิ หรอืสิ%งปลกู

สรา้งของบรษิทัฯ หรอืของบรษิทัอื%นๆ  

§ เพื%อการซื.อกจิการ รวมถงึการจดัแผนกกจิการหรอืสว่นของกจิการ และรายการคา้อื%นใด การ

ฟื. นฟูกิจการ การกําจดั หรอืการเสนอขายหลกัทรพัย์ การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลที%จําเป็น

สาํหรบัการซื.อหรอืการเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานอื%นภายในเครอืของบรษิทัฯ  

§ เพื%อความมั %นคงปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณ ที%ดนิ หรอืสิ%งปลูกสรา้งของ

บรษิทัฯ  

§ เพื%อวตัถุประสงคอ์ื%นใดที%บรษิทั ฯ พงึมเีหตุผลตามสมควร ที%เกี%ยวกบัการเป็นกรรมการบรษิทั

ของกรรมการ เช่น การดําเนินการของบรษิทัฯ หรอืในนามของบรษิทัฯ และตามที%ระบุใน

สญัญาการเป็นกรรมการ ขอ้บงัคบัการ ทาํงาน หรอืเอกสารอื%นใด ที%เกี%ยวกบัการบรหิารจดัการ

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาทรพัยากรบุคคล ทั .งนี. เทา่ที%เกี%ยวขอ้งกบักรรมการ  

§ เพื%อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติของกรรมการหรอืของบุคคลอื%น 



 

§ เพื%อการปฏบิตัติามหน้าที%ทางกฏหมายและมาตรฐานที%เกี%ยวขอ้ง เพื%อที%จะปฏบิตัติามหน้าที%

ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย รวมถงึคําสั %งหน่วยงานของรฐั เพื%อใหค้วามร่วมมอื

กบัศาล หน่วยงานกาํกบัดแูล หน่วยงานของรฐั และหน่วยงานที%บงัคบัใชก้ฎหมายเมื%อบรษิทัฯ

เชื%อว่ามหีน้าที%ตามกฎหมายที%จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู และเมื%อการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเป็น

การจําเป็นต่อการที%บรษิทัฯ จะปฏบิตัิตามหน้าที%ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย 

รวมถงึคําสั %งหน่วยงานของรฐั เพื%อดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบัคุณภาพมาตรฐานสากล (เช่น 

JCI, ISO, GHA เป็นตน้), เพื%อจดัการในการชาํระภาษ ี

§ เพื%อที%จะปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามกฎระเบยีบที%เกี%ยวขอ้ง รวมถงึเพื%อปฏบิตัติามมาตรฐาน

ขององค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ (เช่น ISO, JCI, ) เพื%อจดัการการจ่ายภาษี ในกรณีที%

กรรมการไมแ่จง้ขอ้มลูสว่นบุคคลบางประการใหแ้ก่บรษิทัฯ บรษิทัฯอาจไมส่ามารถดาํเนินการ

เพื%อใหส้อดคล้องกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี. และอาจไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที%ของ

บรษิทัฯภายใตส้ญัญาการจา้ง ในบางกรณ ีบรษิทัฯ อาจไม ่สามารถชว่ยเหลอืหรอืใหส้วสัดกิาร

แกก่รรมการได ้ 

3. ข้อมลูละเอียดอ่อน 

กรณีที%กรรมการได้ให้สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาเอกสารระบุตวัตนซึ%งมีข้อมูลส่วนบุคคลที%มีความ

ละเอยีดอ่อน เช่น ศาสนา เชื.อชาต ิเผ่าพนัธุแ์ละหมู่โลหติรวมอยู่ดว้ยนั .น โดยทั %วไปแลว้ บรษิทัฯ ไม่มคีวาม

ประสงคจ์ะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูศาสนา เชื.อชาต ิเผา่พนัธุแ์ละหมูโ่ลหติที%ปรากฏอยูใ่นสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนหรอืสําเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการเพื%อวตัถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากกรรมการได้มอบ

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืสาํเนาเอกสารแสดงตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ขอใหก้รรมการปกปิดขอ้มลูดงักล่าว 

หากกรรมการมไิดป้กปิดขอ้มลูขา้งตน้ถอืวา่กรรมการอนุญาตใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการปกปิดขอ้มลูเหล่านั .นและ

ถอืว่าเอกสารที%มกีารปกปิดขอ้มูลดงักล่าว มผีลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทุกประการ ทั .งนี. หาก

บรษิทัฯ ไม่สามารถปกปิดขอ้มลูไดเ้นื%องจากขอ้จํากดัทางเทคนิคบางประการ บรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมและใช้

ขอ้มลูดงักลา่วเพื%อเป็นสว่นหนึ%งของเอกสารยนืยนัตวัตนของกรรมการเทา่นั .น 

4. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของกรรมการ  

เพื%อที%จะดาํเนินการตามวตัถุประสงคท์ี%ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ บรษิทัฯ อาจจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูของกรรมการไปยงั

บุคคลภายนอก ตามนโยบายของบรษิทัฯ เมื%อบรษิทัฯเปิดเผยขอ้มลูของกรรมการ บรษิทัฯจะจํากดัประเภท

ของผู้รบัและผู้ที%สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั .น ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอาจถูกเปิดเผย 

ดงัต่อไปนี.  

§ บรษิทั อื%นๆ ภายในเครอืข่ายของบรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จํากดั (มหาชน) ขอ้มูลส่วน

บุคคลของกรรมการอาจถูกทาํใหเ้ขา้ถงึได ้หรอือาจถูกเปิดเผยไปยงันิตบิุคคลอื%นซึ%งเป็นบรษิทัซึ%ง

อยูภ่ายในเครอืบรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จาํกดั (มหาชน)  

§ บุคคลภายนอกอื%นๆ บรษิทัฯอาจใชบ้รกิารบรษิทั ตวัแทน หรอืผูร้บัจา้งอื%น เพื%อช่วยในการจดัหา

หรอืจดัใหม้ ีสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการ บรษิทัฯ อาจแบ่งปันขอ้มลูส่วน

บุคคลของกรรมการใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารหรอื ผูจ้ดัหาผลติภณัฑบ์รกิารจากภายนอกซึ%งรวมถงึแต่ไม่

จาํกดัเฉพาะ  

(1) ผูใ้ห้บรกิารด้านโครงสร้างพื.นฐาน อนิเทอร์เน็ต โครงสร้างพื.นฐานทางเทคนิค 

ซอฟตแ์วร ์พฒันาเวบ็ไซต ์การใหบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(2) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูและบรกิารคลาวด ์

(3) ผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมและการสื%อสาร 

(4) ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละการขนสง่  



 

(5) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการชาํระเงนิ  

(6) ตวัแทนการทาํศกึษาและทาํวจิยั  

(7) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู  

(8) ผูใ้หบ้รกิารในการสาํรวจความพงึพอใจ  

(9) ผูต้รวจสอบบญัช ี 

(10) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการตลาด โฆษณา และการสื%อสาร  

(11) ผูใ้หบ้รกิารดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์

(12) ผูใ้หบ้รกิารจดั แคมเปญและกจิกรรม  

(13) ตวัแทนการขาย  

(14) บรษิทัทอ่งเที%ยวและผูใ้หบ้รกิารการสาํรองตั tวสาํหรบัการ ทอ่งเที%ยว  

(15) บรษิทัประกนัภยั 

(16) ธนาคาร สถาบนัทางการเงนิ ผู้ให้บรกิารและตวัแทนการชําระเงนิ ระบบการ 

ชาํระเงนิ และการตรวจสอบยนืยนัตวัตน  

(17) ผูใ้หบ้รกิารการจา่ยเงนิเดอืน และผูใ้หบ้รกิารดา้นการธรุการ และ/ หรอื  

(18) ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ หรอืโรงพยาบาล  

(19) ผูใ้หบ้รกิารฝึกอบรมและฝึกสอน  

§ บุคคลภายนอกตามที%กฎหมายกําหนด ในบางกรณีบรษิทัฯอาจตอ้งเปิดเผยหรอืแบ่งปันขอ้มลู

สว่นบุคคลของกรรมการ เพื%อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบที%เกี%ยวขอ้ง ซึ%งรวมถงึหน่วยงาน

บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานกาํกบัดแูล หน่วยของรฐั หรอืบุคคลภายนอก ที%บรษิทัฯเชื%อวา่

จําเป็นตอ้งปฏบิตัติามฐานทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั หรอืเพื%อ ปกป้องสทิธขิองบรษิทัฯ, สทิธิ

ของบุคคลที%สาม หรอืความปลอดภยัส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ หรอืเพื%อตรวจจบัป้องกนั หรอื

จดัการกบัปัญหาการทจุรติ, ความปลอดภยัหรอืประเดน็ที%เกี%ยวขอ้งกบัความปลอดภยั  

§ พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการอาจถูกแบ่งปันกบัพนัธมติรทาง

ธุรกจิของบรษิทัฯใน กระบวนการเซ็นสญัญาและ/หรอืการมสี่วนร่วมบรกิาร โดยขอ้มูลส่วน

บุคคลของกรรมการอาจถูกเปิดเผยพร้อมกับเอกสารที%จําเป็นต่างๆ เพื%อให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในการลงนามในสญัญา  

§ ที%ปรกึษาผูเ้ชี%ยวชาญ รวมถงึทนาย เจา้หน้าที%เทคนิค และผูต้รวจสอบบญัช ีผูช้่วยเหลอืในการ

ดาํเนินกจิการของ บรษิทัฯ แกต้่าง หรอื เรยีกรอ้งสทิธติามกฎหมายใดๆ 

§ การควบรวมและเขา้ซื.อกจิการ บุคคลภายนอกที%ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ในกรณีที%มกีาร

ฟื.นฟูกจิการ การควบรวม การโอนกจิการ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ%งของกจิการหรอืทั .งหมด การซื.อ 

การขาย การร่วมทุน การโอน หรอืการโยกยา้ยซึ%งกจิการ สนิทรพัย ์หุน้ หรอืธุรกรรมอื%นใดที%

ใกลเ้คยีง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ%งหรอืทั .งหมด สนิทรพัย ์หรอืหุน้ หรอืการดําเนินธุรกรรมอื%นใด 

บรษทัฯ จะดาํเนินการใหบุ้คคลที%เกี%ยวขอ้งปฏบิตัติามนโยบาย ความเป็นสว่นตวัฉบบันี.  

§ หน่วยงานของรฐั ในบางสถานการณ์ บรษิัทฯอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

กรรมการ เพื%อที%จะปฏบิตัติาม กฎหมายหรอืตามกฎระเบยีบที%เกี%ยวขอ้ง รวมถงึ หน่วยงานที%

บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานกํากบัดูแล หน่วยงานของรฐั หรอืบุคคลภายนอก ที%บรษิทัฯ

เชื%อว่ามคีวามจําเป็นที%จะต้องเปิดเผยขอ้มูลเพื%อปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบดงักล่าว 

หรอืเพื%อคุม้ครองสทิธขิองบรษิทัฯ สทิธขิองบุคคลภายนอก หรอื เพื%อความปลอดภยัของ ปัจเจก

บุคคล หรอืเพื%อตรวจสอบ ป้องกนั หรอืเพื%อจดัการกบัปัญหาเกี%ยวกบัการฉ้อฉล ความมั %นคง

ปลอดภยั และ ความปลอดภยั (เชน่ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน สาํนกังานประกนัสงัคม สาํนกังาน



 

สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ คนพกิารแหง่ชาต ิกรมสรรพากร ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย เป็นตน้)  

5. การโอนข้อมลูไปยงัต่างประเทศ  

บรษิทัฯอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของกรรมการไปยงัผูร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลที%อยูภ่ายนอกประเทศ

ไทย ซึ%งประเทศ ปลายทางอาจไมม่รีะดบัมาตรฐานการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้งมลูสว่นบุคคลเท่าเทยีม

กบัประเทศไทย บรษิทัฯ จะ ดาํเนินการตามมาตรการเพื%อจะทาํใหม้ ั %นใจว่าขอ้มลูสว่นบุคคลของกรรมการถูก

โอนไปยงัต่างประเทศโดยปลอดภยัและผูร้บัม ีมาตรการการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในระดบัที%เพยีงพอ หรอื

เป็นไปตามเงื%อนไขตามที%กฎหมายกําหนดอื%นๆ บริษัทฯจะขอ ความยินยอมจากกรรมการหากบริษัทฯ

จําเป็นต้องได้รบัความยนิยอมของกรรมการในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศตามที% กฎหมาย

กาํหนด 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของกรรมการ  

บรษิทัฯจะไม่เกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการไวใ้นรูปแบบที%สามารถระบุตวัตนของกรรมการไดเ้ป็นระยะ

เวลานานกว่าที%จําเป็น สําหรบัวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวมรวมหรอืประมวลผล ตามที%กฎหมายที%เกี%ยวขอ้ง

กาํหนดไวใ้นเรื%องของระยะเวลาในการ เกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล ทั .งนี. บรษิทัฯอาจเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของ

กรรมการไวน้านขึ.นหากกฎหมายที%ใชบ้งัคบักาํหนด  

7. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  

ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายและเงื%อนไขตาม พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

กรรมการมสีทิธทิี%ระบุไวด้งันี.  

§ สทิธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ รวมถึงการขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลที%

บรษิทัฯมเีกี%ยวกบักรรมการและสามารถ ตรวจสอบว่าบรษิทัฯไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของ

กรรมการโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมอยา่งไร  

§ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล หมายถึง การขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลที%บริษัทฯมีเกี%ยวกับ

กรรมการในรูปแบบที%มกีารจดัระเบยีบ แลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

หรอืขอใหบ้รษิทัฯโอนขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่วไปยงับุคคลอื%นใด 

§ สทิธใินการคดัคา้น ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการใน

บางกรณ ีรวมถงึเมื%อบรษิทัฯ ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของกรรมการในการทาํตลาดทางตรง 

§ สทิธใินการลบขอ้มูล ทําลาย หรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการเป็นขอ้มูลนิรนาม 

กรรมการมสีทิธใินการขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ทาํลาย หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของกรรมการ

เป็นขอ้มูลนิรนาม ในกรณีที%ไม่มฐีานทางกฎหมายใดรบัรองใหบ้รษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเหลา่นั .นอกีต่อไป 

§ สทิธใินการขอใหร้ะงบใัชห้มายถงึ สทิธใินการขอใหร้ะงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบุคคลของ กรรมการในบางกรณ ี 

§ สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของกรรมการใหถ้กูตอ้ง กรรมการมสีทิธแิกไ้ขขอ้มลูสว่น

บุคคลของกรรมการใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

§ สทิธิในการร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานที%เกี%ยวข้องกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

กรรมการ และ  

§ สทิธใินการถอนความยนิยอมไดทุ้กเมื%อ เมื%อบรษิทัฯเกบ็รวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มลู

สว่นบุคคภายใตฐ้านความยนิยอมของกรรมการ ทั .งนี. การถอนความยนิยอมจะไมก่ระทบ

ต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการประมวลผลขอ้มลูที%บรษิทัฯ  



 

 ทั .งนี. กรรมการมสีทิธแิจง้ยกเลกิความยนิยอมสาํหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลที%บรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมไวก้่อนวนัที% 1 

มถุินายน 2565 ดว้ยการยื%นคาํรอ้งขอยกเลกิความยนิยอมทาง dpo@rph.co.th 

8. ข้อมลูของบคุคลภายนอก  

เมื%อกรรมการไดใ้หข้อ้มลูสว่นบุคคลของคนในครอบครวัของกรรมการ และ/หรอืผูอ้ยูใ่นความอุปถมัภอ์ื%นใด ("

ผูอ้ยู่ในความอุปถมัภ์") และ/หรอืบุคคลภายนอกอื%นใด (เช่น บุคคลอา้งองิ ผูท้ ี%ใหต้ดิต่อในกรณีฉุกเฉิน) เพื%อ

วตัถุประสงค์ที%กล่าวไว้ในนโยบายความ เป็นส่วนตัวฉบบันี.  (เช่น ชื%อและนามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ 

ความสมัพนัธก์บักรรมการ ฯลฯ) กรรมการมหีน้าที%แจง้ใหบุ้คคลเหล่านี. ทราบเกี%ยวกบัสทิธขิองเจา้ของขอ้มลู

สว่นบุคคลที%กล่าวในนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี.ที%มผีลกบับุคคลเหล่านั .น กรรมการยงัมหีน้าที%ในการขอ

ความยนิยอมของผูอ้ยู่ในความอุปถมัภ์ของกรรมการ และทําใหม้ ั %นใจว่ากรรมการมสีทิธใินการใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลของ บุคคลเหลา่นั .นแก่บรษิทัฯ  

9. การเปลีMยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันีe   

บรษิทัฯ อาจเปลี%ยนแปลงแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวันี.เป็นครั .งคราว หากการแกไ้ขดงักล่าวมผีลกระทบ

อยา่งมนียัสาํคญัต่อ กรรมการในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทัฯจะแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหน้าตาม

ความเหมาะสมทนัทโีดยมชิกัชา้ 

 นโยบายฉบบันี)ไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการบรษิทั ครั )งที = >/>@A@ เมื =อวนัที = D พฤษภาคม >@A@ ใหม้ผีล

ตั )งแต่วนัที = D พฤษภาคม >@A@ เป็นตน้ไป 


