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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
และการเสนอชืBอบคุคลเพืBอเข้ารบัเลือกตั Eงเป็นกรรมการ 

ของบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี2 (“นโยบายความเป็นส่วนตวั”) อธบิายถงึวธิกีารที= บริษทั โรงพยาบาลราช

พฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) (ซึ=งต่อไปนี2จะเรยีกวา่ “บริษทั”) เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเสนอ
ชื=อบุคคลเพื=อเขา้รบัเลอืกตั 2งเป็นกรรมการของบรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจาํปี โดยบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถ้อืหุน้ ที=จะเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
และ/หรอื ชื=อบุคคลเพื=อเขา้รบัเลอืกตั 2งเป็นกรรมการบรษิทั และเพื=อใหท้า่นทราบถงึรายละเอยีดการดาํเนินการคุม้ครอง
และปฏบิตัติ่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง ขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัจงึขอแจง้ขอ้มูลให้
ทา่นทราบดงัต่อไปนี2 

1. ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านทีLบริษทัเกบ็รวบรวม 
บรษิทัจาํเป็นตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื=อใชก้ารเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้และ เสนอชื=อบุคคลเพื=อเขา้รบัเลอืกตั 2งเป็นกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี2  
(ก) ขอ้มลูการตดิต่อ เชน่ ที=อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรศพัทม์อืถอืโทรสารอเีมล  
(ข) ขอ้มลูที=ใชร้ะบุตวัตน เช่น ชื=อ-นามสกุล ลายมอืชื=อเลขที=บตัรประจําตวัประชาชน เลขที=หนังสอื
เดนิทางหรอืขอ้มลูบนบตัรที=ออกโดยรฐับาล/หน่วยงานราชการอื=น ๆ ที=คลา้ยคลงึกนั  
(ค) ข้อมูลอื=น ๆ เช่น เลขประจําตัวผู้ถือหุ้น ข้อมูลหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจากบริษัท
หลกัทรพัย ์(Broker) หรอืหลกัฐานอื=นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศ ไทย) จาํกดั ซึ=งรวมถงึประวตักิารทาํงาน ประวตัสิว่นตวั ประวตักิารศกึษา ของ
บุคคลที=จะเสนอชื=อเพื=อเขา้รบัเลอืกตั 2งเป็นกรรมการบรษิทั 
 

2. วตัถปุระสงค์และฐานทางกฎหมายทีLบริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคล ของท่าน  
บรษิทัเกบ็ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัฐานทางกฎหมายตาม
วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี2 

1) ฐานการปฏิบติัหน้าทีLตามกฎหมาย (Legal Obligation)  
บรษิทัเกบ็ และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื=อเป็นขอ้มูลประกอบในการเสนอระเบยีบวาระการ
ประชมุสามญั ผูถ้อืหุน้และการเสนอชื=อบุคคลเพื=อเขา้รบัการเลอืกตั 2งเป็นกรรมการของบรษิทั รวมถงึ
เพื=อเป็นการยนืยนัตวัตน ของทา่น และเพื=อดาํเนินการใด ๆ เพื=อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และเพื=อให้
เป็นไปตามคาํสั =งของหน่วยงานเพื=อใหเ้ป็นไปตามคาํสั =งของหน่วยงานภาครฐัที=มอีํานาจ โดยเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
กฎหมายอื=นใด 

2) ฐานความจาํเป็นเพืLอประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)  
บรษิทัเกบ็ และใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื=อเป็นขอ้มลูในการพจิํารณําคุณสมบตับิุคคลเพื=อเขา้
รบัการเลอืกตั 2ง เป็นกรรมการของบรษิทั และเป็นหลกัฐานในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ รวมถงึเพื=อการใด ๆ ตามจาํเป็นที=เกี=ยวขอ้ง อนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัและบุคคล
อื=น โดยไมเ่กนิขอบเขตที=ทา่นสามารถ คาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
3. แหล่งทีLมาของข้อมลูส่วนบคุคล  

บรษิทัไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากทา่นโดยตรง และ/หรอื จากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ที=เสนอชื=อ 
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4. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 
ในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์ที=ระบุในเอกสารฉบบันี2 บรษิทัอาจมคีวามจําเป็นต้องเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบุคคล ของทา่นใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี2 
- หน่วยงานรฐับาล หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกํากบัดูแล (เช่น กระทรวง

พาณิชย ์สาํนกังาน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาํดหลกัทรพัย ์และตลาํดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรอื บุคคลอื=น เมื=อบรษิทัมเีหตุอนัควรเชื=อว่าจําเป็นต่อการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย หรอืเพื=อคุม้ครองสทิธขิองบรษิทั สทิธขิองบุคคลภายนอก หรอืความปลอดภยั
ของบุคคล รวมถงึเพื=อปฏบิตัติามที=จําเป็นแก่การโอนหรอืรบั โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที=ของ
บรษิทั 

- ผูถ้อืหุน้ นักลงทุนและบุคคลอื=น ๆ ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

-  ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
- ผูใ้หบ้รกิาร ที=ปรกึษา หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรฐั ผูก้าํกบัดแูล 
-  สื=ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละสื=อสิ=งพมิพ ์เพื=อใชใ้นการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสมัพนัธ์

การประชมุ 
 

5. ระยะเวลาในการทีLบริษทัเกบ็รกัษาข้อส่วนบคุคลของท่าน  
บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที=จําเป็นอย่างเหมาะสม เพื=อใชต้าม

วตัถุประสงคท์ี= ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่ว  
ทั 2งนี2 บรษิทัคาดหมายจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลตาม ขอ้ 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั 2งแต่วนัที=บรษิทั

ไดร้บัขอ้มลูของท่าน เพื=อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ เมื=อพน้ระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจะทาํลาย
ขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบุคคลไมส่ามารถระบุตวับุคคลได ้อยา่งไรกด็ ีบรษิทัอาจเกบ็รกัษา
ขอ้มลูสว่น บุคคลของทา่นนํานขึ2นหากจาํเป็นตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง 

 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  
ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง ท่านอาจมสีทิธใินการขอเขา้ถงึ 
และ/หรอื ขอรบัสําเนา โอนยา้ย แก้ไข ลบ ทําลายหรอืทําใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลได้ซึ=งขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน รวมถงึอาจขอ คดัคา้น และระงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านในบางกรณีและหากบรษิทัอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยนิยอมของท่านไดแ้ละ
ทา่นยงัมสีทิธขิอใหบ้รษิทัเปิดเผยถงึการไดม้าซึ=งขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นที=ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมแก่
บรษิทั นอกจากนี2 หากท่านตอ้งการดาํเนินการสทิธขิองท่านโปรดตดิต่อบรษิทั โดยบรษิทัจะพจิารณาคาํ
ขอของท่านและจะตดิต่อท่านโดยเรว็ หากบรษิทัไม่ปฏบิตัติามกฎหมายเกี=ยวกบัตามสทิธกิารคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล ทา่นมสีทิธริอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงาํนของรฐัที=เกี=ยวขอ้งตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง  
 

7. มาตรการรกัษาความมั Lนคงปลอดภยั 
บริษัทได้จดัให้มมีาตรการรกัษาความมั =นคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลที=เหมาะสม ซึ=งครอบคลุมถึง
มาตรการ ป้องกนัดา้นการบรหิาํรจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ใน
เรื=องการเขา้ถงึหรอื ควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล เพื=อธํารงไวซ้ึ=งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และ
สภาพความพรอ้มใชง้าํนของขอ้มลู ส่วนบุคคล เพื=อป้องกนัการสญูหําย เขา้ถงึ ใช ้เปลี=ยนแปลง แกไ้ข หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลโดยปราศจากอาํนาจหรอื โดยมชิอบ ทั 2งนี2 เป็นไปตามที=กฎหมายที=ใชบ้งัคบักาํหนด 
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8. ติดต่อบริษทั 
 หากทา่นมคีาํถาม ขอ้สงสยั หรอืมคีวามประสงคท์ี=จะใชส้ทิธขิองทา่นที=เกี=ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล

ของทา่น โปรดตดิต่อบรษิทัหรอืเจา้หน้าที=คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัที= 

§ ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 

 

 

§ เจ้าหน้าทีLคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 

 

 
 
 

นโยบายฉบบันี)ไดผ้่านการพจิารณาและอนุมตัโิดยที =ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั )งที = D/DFGF เมื =อวนัที = K 

พฤษภาคม DFGF ทั )งนี) ใหม้ผีลตั )งแต่วนัที = 1 มกราคม DFGF 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 


