
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเรื่องการคุ0มครองข0อมูลส6วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ศิครินทร= จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 



การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยนิยอมเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ศิครินทร์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล โรงพยาบาลศิครินทร์
มีสาํนกังานใหญ่ตั Kงอยูเ่ลขทีN 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย (ซึNงตอ่ไปนี K
จะเรียกว่า "บริษัท") โดยบริษัทได้จดัทํานโยบายเกีNยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี Kขึ KนเพืNอให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิ
ของบริษัทในส่วนทีNเกีNยวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคลทีNบริษัทจะทําการเก็บรวบรวมการใช้ การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลและ
สทิธิของเจ้าของข้อมลูในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

 ข้อมลูส่วนบุคคลหมายถึง ชืNอ-นามสกุล, วนัเดือนปีเกิด, อายุ, เพศ, ศาสนา, เลขประจําตวัประชาชน รวมถึง
ข้อมลูเกีNยวกบัสิNงเฉพาะตวับคุคล ซึNงแสดงถึงข้อมลูระบตุวัตนหรือทําให้ทราบและสามารถยืนยนัตวับคุคลได้โดยตรงหรือ
เมืNอนําไปรวมกับข้อมูลอืNน ๆจะทําให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่นอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและให้
หมายความรวมถงึทีNเกีNยวข้อง ดงันี K          

1. ข้อมลูทีNเกีNยวกบัการติดต่อ เช่น ทีNอยู่อาศยั สถานทีNทํางาน หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร รวมถึงอีเมล์ (E-
mail) เป็นต้น  

2. ข้อมูลทีNเกีNยวกับทางบญัชีและการทําธุรกรรม เช่น หมายเลขบญัชีธนาคารข้อมูลบนบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต
รายการเกีNยวกบัการทําคําสัNงซื Kอ การชําระเงิน และรายละเอียดของสินค้าและบริการทีNได้ทําหรือได้ใช้บริการผ่าน
แพลตฟอร์ม 

3. ข้อมลูทางเทคนิค เช่น ทีNอยู่ไอพี (IP Address) ข้อมลูการเข้าใช้ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ เขตทีNตั Kง เวลาสถานทีN
ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอร์มรหสัสากลประจําอปุกรณ์เคลืNอนทีN 
(IMEI) หมายเลขประจําเครืNองและข้อมลูและเทคโนโลยีอืNนของอปุกรณ์ทีNใช้ในการเข้าถงึแพลตฟอร์มของบริษัท  

4. ข้อมลูทีNเกีNยวการเข้าใช้งานในแพลตฟอร์ม เช่น ข้อมลูทีNใช้งานเพืNอซื Kอสินค้าหรือบริการอย่างไร หรือทีNมีความสนใจ
เนื Kอหา            

5. ข้อมูลทีNเกีNยวกับการตลาดและการสืNอสาร เช่นช่องทางทีNพึงพอใจในการได้รับการทําการตลาดจากบริษัทและ
บคุคลภายนอกและวิธีการสืNอสารใดทีNพงึพอใจ  

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเพืNอวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี K 
1.1 เพืNอการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของบริษัทเป็นไปอยา่งประสทิธิภาพ 
1.2 เพืNอใช้ในการวิเคราะห์ จําแนก และนําเสนอบริการ นําเสนอหรือสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ  
1.3 เพืNอการวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาดของบริษัทและ/หรือร่วมกบับคุคล หรือนิตบิคุคลอืNนใด  
1.4 เพืNอแจ้งข้อมลู ขา่วสาร รายการกิจกรรมทางการตลาด การสง่เสริมการขาย และข้อเสนอตา่ง ๆการสมคัร 

หรือการให้บริการตา่ง ๆของบริษัท 
1.5 เพืNอให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายและเหตจํุาเป็นอืNนใดเพืNอประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของ

บริษัท 
1.6 เพืNอวตัถปุระสงค์อืNนตามทีNกฎหมายให้อํานาจในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยไมต้่องได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 
1.7 เพืNอการพิสจูน์และยืนยนัตวัตน หรือเพืNอสมคัรลงทะเบียนและเข้าใช้งานในแพลตฟอร์มนี K 
1.8 เพืNอชําระคา่บริการและคา่ธรรมเนียมทีNเกีNยวข้องกบัสนิค้าและบริการ 
1.9 เพืNอให้บริการตอบข้อสงสยัสนบัสนนุการใช้งาน ให้ข้อมลู รับเรืNองร้องเรียน ชดเชยคา่เสยีหายและแก้ไข

ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ 
1.10 เพืNอการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูรวมถงึตรวจสอบระบบและกิจกรรมทีNเป็นอนัตรายใดๆ ตอ่เจ้าของ

ข้อมลูสว่นบคุคลและบริษัท 



ข้อ 2. การเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล          
2.1 บริษัทมีการเก็บข้อมลูส่วนบคุคลโดยการจดัเก็บแบบเป็นเอกสารและ/หรือ จดัเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

แล้วแตก่รณีโดยบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภยัอยา่งมีประสทิธิภาพ เพืNอปอ้งกนัการสญูหายเข้าถงึ 
ใช้ เปลีNยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควรหรือโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย      

2.2 บริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลและจํากดัการเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลไว้สําหรับพนกังาน ลกูจ้าง และตวัแทน
ของบริษัททีNต้องการข้อมลูนั KนเพืNอทําการประมวลผลข้อมลูโดยผู้ ทีNมีสิทธิเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลจะต้อง
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดการรักษาข้อมลูทีNเป็นความลบัและอาจถกูลงโทษหรือดําเนินการตามกฎหมายหาก
ไมป่ฏิบตัติามข้อกําหนดดงักลา่ว   

2.3 บริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลเทา่ทีNกฎหมายกําหนดไว้หรือเทา่ทีNจําเป็นตามวตัถปุระสงค์ของการเก็บข้อมลู
ดงักลา่วหรือเพืNอให้เป็นการดําเนินการทางกฎหมายเมืNอพ้นระยะเวลาดงักลา่วแล้วหากไมย่ินยอมให้บริษัท
ทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะดําเนินการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนั KนทีNไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายอืNนทีNเกีNยวข้องตามวิธีการและขั Kนตอนการทําลายข้อมลูและจะดําเนินการให้เสร็จโดยไมช่กัช้า 

2.4 เว้นแตจ่ะถกูกําหนดไว้เป็นอย่างอืNนโดยกฎหมายทีNใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั Kนข้อมลูสว่นบคุคลทั KงหมดทีNบริษัท
รวบรวมได้อาจถกูใช้และถกูเปิดเผยตอ่บคุคล นิตบิคุคล และเพืNอวตัถปุระสงค์ของบริษัทเทา่นั Kน 

ข้อ 3. การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   
3.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอืNนใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตาม

วตัถปุระสงค์ทีNได้มีการแจ้งไว้ในข้างต้น เพืNอให้เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทและการให้บริการ
บริษัทอาจมีความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอืNนทั Kงในและ
ตา่งประเทศเชน่ผู้ ให้บริการตา่ง ๆ ทีNต้องดําเนินงานทีNเกีNยวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลโดยในการเปิดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดงักล่าวบริษัทจะดําเนินการให้บุคคลเหล่านั Kนเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลไว้เป็น
ความลบัและไมนํ่าไปใช้เพืNอวตัถปุระสงค์อืNนนอกเหนือจากขอบเขตทีNบริษัทได้กําหนดไว้  

3.2 บริษัทอาจเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลทีNอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย ตาม
หลกัเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลทีNกฎหมายกําหนด โดยผู้ ให้บริการจะดําเนินการเท่าทีN
จําเป็นและเหมาะสม หรือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและกฎหมายเพืNอวตัถปุระสงค์การใช้งานแพลตฟอร์ม 

3.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้หลกัเกณฑ์ตามทีNกฎหมายกําหนด เช่น การเปิดเผยข้อมลูต่อ
หน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกํากบัดแูลรวมถึงในกรณีทีNมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมลูโดย
อาศยัอํานาจตามกฎหมาย เช่นการร้องขอข้อมลูเพืNอการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีตามกฎหมายหรือการร้อง
ขอจากหนว่ยงานเอกชน หรือบคุคลภายนอกอืNน ๆทีNมีความเกีNยวข้องกบักระบวนการทางกฎหมาย 

ข้อ 4. สทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล        
เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลมีสทิธิในการดําเนินการอยา่งหนึNงอยา่งใดดงัตอ่ไปนี K    
4.1 สิทธิในการถอนหรือยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลทีNให้ความยินยอมไว้ ทั Kงนี Kการ

เพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีNได้ให้
ความยินยอมไว้แล้ว      

4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลและขอทําสําเนาข้อมลูส่วนบคุคลรวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึNง
ข้อมลูสว่นบคุคลทีNไมไ่ด้ให้ความยินยอม        

4.3 สทิธิในการแก้ไข ลบ ระงบั หรือโอนย้ายข้อมลูสว่นบคุคล 

ข้อ 5. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล       
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูในระหว่างทีNยงัใช้บริการอยู่หรือจนกว่าเจ้าของข้อมลูส่วน

บุคคลจะยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท และบริษัทจะเก็บข้อมลูส่วนบุคคลตามระยะเวลาทีNเหมาะสมและ
จําเป็นสาํหรับข้อมลูสว่นบคุคลแตล่ะประเภทและตามทีNกฎหมายทีNเกีNยวข้องกําหนด   



ข้อ 6. กจิกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด       
บริษัทอาจส่งข้อมลูข่าวสารเกีNยวกบักิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ การบริการต่าง ๆ 

ของบริษัทให้กับเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลซึNงเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลสามารถยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมลู
ขา่วสารได้ตามชอ่งทางทีNบริษัทกําหนด 

ข้อ 7. การเปลีPยนแปลงนโยบายเกีPยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะทําการพิจารณาตรวจสอบและทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งสมํNาเสมอเพืNอให้สอดคล้อง

กบัแนวปฏิบตัิและกฎหมาย ข้อบงัคบัทีNเกีNยวข้อง ทั Kงนี KบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลีNยนแปลงนโยบายดงักลา่วโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ข้อ 8. กฎหมายทีPใช้บงัคับ          

นโยบายเกีNยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี Kเป็นไปตามกฎหมายแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ข้อ 9. การตดิต่อและการประสานงาน         
กรณีมีคําถามหรือปัญหาเกีNยวกบัการใช้งานสามารถตดิตอ่มายงับริษัทโดยการตดิตอ่ดงัตอ่ไปนี K   

• อีเมล :contact@sikarin.com   
• โทรศพัท์ : 1728 หรือ 0-2366-9900 
• โทรสาร : 0-2366-9942 
• ไปรษณีย์: แผนกสืNอสารองค์กร บริษัท ศคิรินทร์ จํากดั (มหาชน) เลขทีN 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ข้อ 10. ผลของการเพกิถอนความยนิยอม 
เจ้าของข้อมูลอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ

บางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล) ตามทีNระบุไว้ในคําแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี K โดยการแจ้งให้ทราบอย่าง
เหมาะสม หากท่านเพิกถอนความยินยอม ทีNท่านยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลอนั
เนืNองมาจากเหตผุลทีNไมใ่ชส่ําหรับการดําเนินการด้านการตลาดอาจไมส่ามารถดําเนินการในขั Kนตอนตา่งๆหรือบริการ และ/
หรือบริหารจดัการเกีNยวกบัผลิตภณัฑ์ หรือความสมัพนัธ์ หรือเพิกถอนจากโปรแกรมใดๆ ก็ตามทีNเจ้าของข้อมลูกําลงัเข้า
ร่วมอยู ่ซึNงสิNงเหลา่นี Kอาจทําให้เสียประโยชน์ เนืNองจากอาจสญูเสียผลประโยชน์อนัมีคา่ทีNจะได้รับจากเจ้าของข้อมลูการเข้า
ร่วมในโปรแกรมใดๆหรืออาจมีคา่ใช้จา่ยสําหรับการเวนคืน หรือ อาจไมส่ามารถได้รับความคุ้มครองในระดบัเดียวกบัความ
คุ้มครองตามเงืNอนไขเดมิในอนาคตได้อีก 

การเปลีPยนแปลงคาํแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตวัฉบบันี Y      
ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและโดยไม่ต้องบอกกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิในการเพิNมเติม เปลีNยนแปลง ปรับปรุง หรือ

ปรับเปลีNยนคําแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตวัฉบบันี K เท่าทีNกฎหมายอนญุาต โดยเพียงแจ้งการเปลีNยนแปลง การปรับปรุง 
หรือการปรับเปลีNยนดงักลา่วเทา่นั Kน การแจ้งนั Kนสามารถทําได้ทางอีเมล หรือวิธีการสืNอสารทัNวไปอืNนๆ   

หากกฎหมายทีNใช้บงัคบักําหนดไว้ อาจแจ้งให้ทราบในกรณีทีNมีการเปลีNยนแปลงในประการสําคญัของคําแถลงว่า
ด้วยความเป็นสว่นตวัฉบบันี K และหากจําเป็นอาจขอความยินยอมเกีNยวกบัการเปลีNยนแปลงเหลา่นั Kน 

ข้อมูลเพิPมเตมิ           
หากมีคําถามเกีNยวกับเนื Kอหาส่วนใดๆในคําแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี K หรือ ต้องการข้อมูลเพิNมเติม

เกีNยวกบัการปฏิบตัิของบริษัทในเรืNองความเป็นส่วนตวัของข้อมลู กรุณาติดต่อได้ทนัที (กรุณาดหูวัข้อ 9.“การติดต่อและ
ประสานงาน”ข้างต้น)  



ความยนิยอม           
การให้ความยินยอมนี K เป็นการทีNรับทราบและตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

(รวมถึงข้อมลูส่วนบคุคลทีNมีความอ่อนไหว หากมี และการโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ) ตามคําแถลงว่าด้วยการ
เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลข้างต้น 

 

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

………………………………………………… 

(นายเสนีย์ จิตตเกษม) 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 


