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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัผูถื้อหุ้น 
(Privacy notice for shareholder) 

 บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) (ซึ%งต่อไปนี.จะเรยีกว่า “บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัทํานโยบายความ

เป็นส่วนตวัสาํหรบัผูถ้อืหุน้ฉบบันี. ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลธรรมดาหรอืนิติ

บุคคล ผูด้แูลรบัฝากทรพัยส์นิ (Custodian) ("ทา่น") เพื%ออธบิายถงึวธิกีารเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล

ของทา่น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ%มเตมินโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี.เป็นครั .งคราว เราจะแจง้ใหท้่าน

ทราบเมื%อมกีารเปลี%ยนแปลงแกไ้ขเพิ%มเตมิที%มนีัยสําคญัต่อนโยบายฉบบันี.ตามช่องทางที%เหมาะสม ทั .งนี. เราขอความ

กรณุาใหท้า่นตรวจสอบการแกไ้ขนโยบายความเป็นสว่นตวันี.อยูเ่สมอ 

1. ประเภทของข้อมลูส่วนบคุคลทีJบริษทัฯ ประมวลผล 

"ข้อมลูส่วนบคุคล"  หมายถงึ ขอ้มลูใดๆ ที%เกี%ยวกบัทา่นที%ระบุหรอืสามารถระบุตวัตนของทา่นได ้ตามที%ระบุ

ไวข้า้งลา่งนี. ซึ%งอาจรวมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลที%เราไดร้บัโดยตรงจากทา่น หรอืโดยออ้มจากชอ่งทางอื%น ๆ 

"ข้อมลูทีJละเอียดอ่อน" หมายถงึ ขอ้มลูสว่นบุคคลที%กฎหมายจดัวา่เป็นขอ้มลูประเภทที%ละเอยีดอ่อน บรษิทั

ฯจะเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอื โอนไปยงัต่างประเทศซึ%งขอ้มลูส่วนบุคคลที%ละเอยีดอ่อนของท่าน ใน

กรณทีี%บรษิทัฯไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้ของทา่น หรอืเทา่ที%กฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้เทา่ที%เกี%ยวขอ้งกบั

หน้าที%และความรบัผดิชอบของท่าน บรษิทัฯ จะทําการเกบ็ รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

หมวดหมูแ่ละประเภทดงัต่อไปนี. 

§ ขอ้มลูที%ระบุตวัตน เชน่ ชื%อ-นามสกุล เพศ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ รปูถ่าย ภาพถา่ย เสยีงบนัทกึ 

ลายมอืชื%อ สําเนาหรอืขอ้มูลตามเอกสารทางราชการที%ออกโดยหน่วยงานภาครฐั (เช่น บตัร

ประจาํตวัประชาชน หนงัสอืเดนิทาง บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติ

บุคคล หนังสอืการรบัอนุญาตประกอบกจิการ (เช่น คสัโตเดยีน) ใบอนุญาตขบัขี%) หมายเลข

ประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายละเอยีดการมอบฉนัทะ (เช่น ชื%อ-นามสกุล ที%อยูข่องผูม้อบฉนัทะ 

ชื%อกรรมการอสิระของบรษิทัฯ) ขอ้มลูการลงมตใินที%ประชุม (เชน่ การใชส้ทิธอิอกเสยีงของท่าน

ในแต่ละวาระ) 

§ ขอ้มลูการตดิต่อ เชน่ ที%อยูต่ามทะเบยีนบา้น หมายเลขโทรศพัท ์และอเีมล 

§ ข้อมูลการเงนิและหลกัทรพัย์ เช่น รายละเอียดการถือหุ้น / หลกัทรพัย์ (เช่น บรษิัทที%ออก

หลกัทรพัย ์จาํนวนที%ถอืหมายเลข ประเภท สดัสว่นการถอื) จาํนวนเงนิปันผล รายละเอยีดตาม

เอกสารและสญัญาที%เกี%ยวขอ้ง (เชน่สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ใบหุน้) 

§ ขอ้มูลส่วนบุคคลที%ละเอยีดอ่อน เช่น ขอ้มูลสุขภาพ (เช่น แบบสอบถามคดักรองและควบคุม

โรคตดิต่อหรอืโรคระบาด) 

2. เหตผุลในการเกบ็ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

เวน้แต่ในบางกรณทีี%เราแจง้วา่วตัถุประสงคป์ระเภทนั .น ๆ ขึ.นอยูก่บัความยนิยอมของทา่น เราเกบ็รวบรวม ใช ้

เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยงัตา่งประเทศซึ%งขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น โดยอาศยัฐานทางกฎหมายวา่ดว้ย 

(1) ฐานสญัญา การเขา้ทาํและการปฏบิตัติามสญัญา  

(2) ฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย  

(3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื%อวตัถุประสงคป์ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 

หรอืของบุคคลอื%นซึ%งไดส้ดัส่วนกบัผลประโยชน์และสทิธขิ ั .นพื.นฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของทา่น  

(4) การป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบุคคล  
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(5) ประโยชน์สาธารณะ เพื%อการปฏบิตัหิน้าที%ในการด าเนินภารกจิเพื%อประโยชน์สาธารณะของผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื%อปฏิบตัิหน้าที%ในการใช้อ านาจของหน่วยงานรฐัที%ได้รบั

มอบหมาย 

(6) ฐานการก่อตั .ง หรอืยกขึ.นต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายในอนาคต และ/หรอื ฐานทางกฎหมาย

อื%นๆ ที%บรษิทัฯ สามารถอาศยัไดต้ามกฎหมายที%เกี%ยวขอ้ง 

3. วตัถปุระสงคที์Jเราเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน ไดแ้ก่ 

§ การตรวจสอบ ยนืยนัตวัตน และการดาํเนินการตามคาํขอของทา่น 

§ การตดิต่อ ประสานงาน ประชาสมัพนัธ ์และเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ทา่น 

§ การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ และการดาํเนินงานที%เกี%ยวขอ้งกบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนน

เสยีงในที%ประชมุผูถ้อืหุน้ 

§ การจดัทาํเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหุน้ หรอืการจดัทาํเอกสารสทิธใินการถอืครอง หรอืการโอน การออก

ใบหุ้น ใบหลักทรพัย์ใหม่ และ/หรือ การแตกใบหุ้น ใบหลักทรพัย์ การซื.อขาย และ/หรือการ

แลกเปลี%ยนหุน้หรอืหลกัทรพัย ์

§ การดาํเนินการจา่ยเงนิปันผล 

§ การตอบรบัและปฏบิตัติามคําขอและคําสั %งทางกฎหมายจากหน่วยงานรฐั และ/หรอืหน่วยงานผู้

กาํกบัดแูลที%เกี%ยวขอ้ง 

§ การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที%จําเป็น เช่น เพื%อ

ตรวจสอบและป้องกนัการฉ้อโกง อาชญากรรม หรอืการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย 

§ ความปลอดภยัและการรกัษาความมั %นคงปลอดภยัในธุรกจิของบรษิทัฯ ความมั %นคงปลอดภยัและ

การรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณ ที%ดนิ หรอืสิ%งปลกูสรา้งของบรษิทัฯ  

§ ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรพัย์สินของท่านหรือของบุคคลอื%น 

(แลว้แต่กรณ)ี เชน่ เพื%อการควบคมุโรคตดิต่อหรอืโรคระบาด 

ในกรณีที%ท่านไม่แจ้งขอ้มูลส่วนบุคคลบางประการให้แก่บรษิทัฯ เราอาจไม่สามารถดพเนินการ

เพื%อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี.ได ้และ/หรอื อาจไม่สามารถอนุญาตใหท้่าน

เขา้รว่มการประชมุที%บรษิทัฯ จดัขึ.นได ้

4. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
เพื%อที%จะดําเนินการตามวตัถุประสงค์ที%ได้ระบุไวข้า้งต้น บรษิทัฯ อาจจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลของท่านไปยงั

บุคคลภายนอก ซึ%งอาจรวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีงบรษิทัอื%น ๆ ภายในโรงพยาบาลเครอืขา่ยของโรงพยาบาลราช

พฤกษ์ พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ธนาคาร สถานบนัการเงนิ บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) 

จาํกดั ผูใ้หบ้รกิารภายนอกที%เกี%ยวขอ้ง (เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการประชุม) หน่วยงานรฐั (เช่น กระทรวง

พาณิชย ์สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ศาลหรอืบุคคลที%เกี%ยวขอ้งกบัการดาํเนินคดแีละ/หรอืหน่วยงานผูก้าํกบัดแูลที%เกี%ยวขอ้ง) ที%ปรกึษา ผูเ้ชี%ยวชาญ 

ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี และบุคคลอื%นที%จาํเป็นเพื%อใหส้ามารถดาํเนินการตามวตัถุประสงคก์ารเกบ็รวบรวมและ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามที%ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันี. 

5. การโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปยงัต่างประเทศ 

บรษิทัฯอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลที%อยู่ภายนอกประเทศไทย 

ซึ%งประเทศปลายทางอาจไม่มรีะดบัมาตรฐานการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้งมูลส่วนบุคคลเท่าเทยีมกบั

ประเทศไทย บรษิทัฯ จะดาํเนินการตามมาตรการเพื%อจะทาํใหม้ ั %นใจวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านถูกโอนไปยงั

ต่างประเทศโดยปลอดภยัและผูร้บัมมีาตรการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัที%เพยีงพอ หรอืเป็นไป



 

 
Page 3 of 4 

ตามเงื%อนไขตามที%กฎหมายกาํหนดอื%น ๆ บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากทา่น หากเราจาํเป็นตอ้งไดร้บัความ

ยนิยอมของทา่นในการโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปต่างประเทศตามที%กฎหมายกาํหนด 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

บรษิทัฯ จะไม่เกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวใ้นรูปแบบที%สามารถระบุตวัตนของท่านไดเ้ป็นระยะเวลานาน

กวา่ที%จาํเป็นสาํหรบัวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวมรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ตามที%กฎหมายที%เกี%ยวขอ้งกําหนดไวใ้น

เรื%องของระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล ทั .งนี. บรษิทัฯ อาจเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวน้าน

ขึ.นหากกฎหมายที%ใชบ้งัคบักาํหนด 

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมายและเงื%อนไขตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. tuvt ท่านมี

สทิธดิงัต่อไปนี. 

(1) สทิธใินการขอเขา้ถงึ ขอรบัสาํเนา หรอืขอใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยถงึการไดม้าซึ%งขอ้มูลส่วนบุคคล

ของทา่นที%ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมแก่บรษิทัฯ  

(2) สทิธใินการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล  

(3) สทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบาง

กรณ ี

(4) สทิธใินการขอลบ หรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคล 

(5) สทิธใินการระงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไดใ้นบางกรณ ี 

(6) สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง  

(7) สทิธใินการถอนความยนิยอม ในกรณีที%บรษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของทา่นในการเกบ็รวบรวม 

ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น และ  

(8) สทิธใินการรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง ในกรณีที%ท่านเหน็ว่าบรษิทัฯ ไม่ไดป้ฏบิตัติาม

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลท่านจะสามารถใชส้ทิธติามกฎหมาย โดยตดิต่อที% 

dpo@rph.co.th (โดยจะเริ%มใชส้ทิธไิดเ้มื%อกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมผีลบงัคบัใชก้บัผู้

ควบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล) 

 อนึ%ง ขอ้มลูที%บรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลไวก้่อนวนัที% ~ มถุินายน tuvu บรษิทัฯ 

ยงัคงดาํเนินการกบัขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.tuvt กาํหนด อยา่งไรก็

ท่านมสีทิธแิจง้ยกเลกิความยนิยอมสาํหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลที%บรษิทัไดเ้กบ็รวบรวมไวก้่อนวนัที% ~ มถุินายน tuvu ดว้ย

การยื%นคาํรอ้งขอยกเลกิความยนิยอมไปยงัเจา้หน้าที%คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทั 

8. มาตรการรกัษาความมั Jนคงปลอดภยั 

บรษิทัฯ ได้จดัให้มมีาตรการรกัษาความมั %นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที%เหมาะสม ซึ%งคลอบคลุมถงึ

มาตรการป้องกนัดา้นการ บรหิารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ใน

เรื%องการเขา้ถงึหรอืควบคุมการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลเพื%อธ ารงไวซ้ึ%งความลบั ความถูกตอ้งครบถ้วน และ

สภาพพรอ้มใชง้านของขอ้มลูส่วนบุคคลเพื%อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถงึ ใช ้เปลี%ยนแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบุคคลโดยปราศจากอาํนาจ หรอืโดยมชิอบ ทั .งนี. เป็นไปตามที%กฎหมายที%ใชบ้งัคบัและกาํหนด 

9. การติดต่อบริษทั 
หากท่านมคีาํถาม ขอ้สงสยั หรอืมคีวามประสงคท์ี%จะใชส้ทิธขิองท่านที%เกี%ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

โปรดตดิต่อบรษิทัหรอืเจา้หน้าที%คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัที% 
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§ ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 

 

 

 

§ เจ้าหน้าทีJคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรบัผูถ้อืหุน้ฉบบันี<ไดผ้่านการพจิารณาและอนุมตัจิากที Hประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครั <งที H M/MOPO เมื Hอวนัที H Q พฤษภาคม MOPO โดยใหม้ผีลตั <งแต่วนัที H 1 มกราคม MOPO เป็นตน้ไป 

 

 

บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขที% 456 หมู ่14 ถนนมติรภาพ ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
โทร 043 – 333 555  Email : info@rph.co.th 

เจา้หน้าที%คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขที% 456 หมู ่14 ถนนมติรภาพ ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทร 043 – 333 555 ต่อ 1401 หรอื 1404  Email : dpo@rph.co.th 


