นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สาหรับผู้ถอื หุ้น นักลงทุน และกรรมการ
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“BCH”) และบริ ษัทในเครื อตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ าย 1 และบริ ษัท
อื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึ่งจะมีการแจ้ งให้ ทราบต่อไป) (“บริ ษัทในเครื อ ”) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การโรงพยาบาลในกลุ่ม ดังนี ้ (ก)
กลุม่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ค) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ
(ง) กลุ่มโรงพยาบาลการุ ญเวช รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นี ้จะเรี ยก BCH และ บริ ษัทในเครื อ
รวมกันว่า “กลุ่มบริ ษัทฯ”) คานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน BCH จึงจัดทานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และกรรมการ
ฉบับนี ้ (“นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”) เพื่อให้ การดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล ส่วนบุคคลนัน้
สอดคล้ องและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้จะใช้ ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ
(1)
(2)
(3)
1.

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ของกลุ่มบริ ษัทฯ รวมถึงผู้แทนนิติบุคคล ผู้รับมอบอานาจ และผู้รับมอบฉันทะของบุคคล
ดังกล่าว (“ผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน”)
กรรมการ และผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัทฯ (“กรรมการและผู้บริหาร”)
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และกรรมการและผู้บริ หาร เช่น สมาชิกในครอบครัว บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
ทายาท ผู้จดั การมรดก พยานในเอกสารสัญญาใด ๆ (“ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง”)
ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนันได้
้
ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โดยไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กาหนดโดย
พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
1.1

หากท่านเป็ นผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย

ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลระบุตัวตน”
1.
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

รายละเอียด
ชื่อ นามสกุล
(ช) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
สัญชาติ
(ซ) เลขหนังสือเดินทาง
วันเกิด
(ฌ) ลายมือชื่อ
อายุ
(ญ) บันทึกวิดีโอจากกล้ องวงจร
เพศ
ปิ ด
สถานภาพการสมรส
(ฎ) รูปถ่ายและบันทึกวิดิโอ
(ฏ) ข้ อมูลความสัมพันธ์กบั
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มี
ส่วนได้ เสียอื่น ๆ ของกลุม่
บริ ษัทฯ
(ฐ) ทะเบียนรถ
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ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียด
“ข้ อมูลทางการเงิน การลงทุน (ก) รายละเอียดบัญชีธนาคาร
2.
และการทาธุรกรรม”
(ข) จานวนหุ้น/หุ้นกู้ ระยะเวลาในการถือ และข้ อมูลอื่น ๆ ของการ
ถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่น ๆ
(ค) ข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
“ข้ อมูลติดต่ อ”
3.
(ก) ที่อยู่
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว” (ก) อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
4.
สุขภาพ และอาการของโรคที่เกี่ยวข้ องกับโรคติดต่อ
1.2

หากท่านเป็ นกรรมการและผู้บริ หาร ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย

ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียด
“ข้ อมูลระบุตัวตน”
1.
(ก) ชื่อ นามสกุล
(ญ) ลายมือชื่อ
(ข) รูปถ่ายและบันทึกวิดีโอ
(ฎ) สถานภาพการสมรส
(ค) สัญชาติ
(ฏ) เลขใบอนุญาตขับรถ
(ง) วันเกิด
(ฐ) เลขหนังสือเดินทาง
(จ) อายุ
(ฑ) ข้ อมูลความสัมพันธ์กบั
(ฉ) เพศ
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
(ช) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
รายใหญ่ หรื อผู้มีสว่ นได้
(ซ) ทะเบียนรถ
เสียอื่น ๆ ของกลุม่ บริษัทฯ
(ฌ) บันทึกวิดีโอจากกล้ องวงจร
ปิ ด
“ข้ อมูลติดต่ อ”
2.
(ก) ที่อยู่
(ข) อีเมล
(ค) หมายเลขโทรศัพท์
“ข้ อมูลด้ านคุณวุฒแิ ละ
3.
(ก) ประวัติการศึกษา หรื อประวัติการฝึ กอบรม
คุณสมบัต”ิ
(ข) ประสบการณ์การทางาน
(ค) สาขา ทักษะ ความชานาญ ความถนัด
(ง) ผลงาน และรางวัลเกียรติคณ
ุ
(จ) ข้ อมูลที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติหรื อคุณลักษณะ เช่น การ
เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(ฉ) การเป็ นกรรมการหรื อมีตาแหน่งในบริ ษัทหรื อกิจการอื่น ๆ
“ข้ อมูลทางการเงิน การลงทุน (ก) รายละเอียดบัญชีธนาคาร
4.
และการทาธุรกรรม”
(ข) จานวนหุ้น/หุ้นกู้ ระยะเวลาในการถือ และข้ อมูลอื่น ๆ ของการ
ถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่น ๆ
(ค) ข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
(ง) ค่าตอบแทน
2

SD-BCH-SBD-021

ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียด
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว” (ก) คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามที่เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
5.
เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทาผิดกฎหมาย การเป็ นคน
ไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(ข) อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
สุขภาพ และอาการของโรคที่เกีย่ วข้ องกับโรคติดต่อ
1.3

หากท่านเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย

ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลระบุตัวตน”
1.
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

2.
3.

รายละเอียด
ชื่อ นามสกุล
(จ) เพศ
สัญชาติ
(ฉ) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
วันเกิด
(ช) ข้ อมูลความสัมพันธ์กบั
อายุ
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
อื่น ๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ
“ข้ อมูลด้ านการลงทุน และ (ก) ข้ อมูลการถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่น ๆ
การทาธุรกรรม”
(ข) ข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
“ข้ อมูลติดต่ อ”
(ก) ที่อยู่

หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่ วมทางาน เข้ าทาสัญญาหรื อก่อนิติสมั พันธ์ ใด ๆ กับ กลุ่มบริ ษัทฯ กลุ่มบริ ษัทฯ มี
ความจาเป็ นที่จะต้ องรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่
บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถเข้ าทาสัญญากับท่าน ดาเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้ องขอ หรื อ ปฏิบัติหน้ าที่ในสัญญา
ข้ อตกลง หรื อนิติสมั พันธ์นนั ้ ๆ รวมทังไม่
้ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายทีก่ ลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม
หากว่าท่านให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ กลุ่มบริ ษัทฯ ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ พิจารณานโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้แล้ ว และบุคคลดังกล่าวได้ ให้ ความยินยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ตนตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ (กรณีไม่มีฐานในการประมวลผล) โดยท่านต้ องนาส่งหนังสือ
ยินยอมของบุคคลดังกล่าวให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ตามที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจร้ องขอ
2.

ข้ อมูลที่เก็บก่ อนพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลกาหนดมีผลใช้ บังคับ
สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 กลุม่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการกับข้ อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้ เป็ นไปตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ กลุ่ม
บริ ษัทฯ เก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
โดยติดต่อกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้ อ 9.
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3.

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงหรื อแหล่งอื่น ดังนี ้
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

บริ ษัทในเครื อ
นายทะเบียน เช่น บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
แหล่ง ข้ อ มูล สาธารณะ เช่ น เว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท หน่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล เช่ น ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
กรณีทา่ นเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการและผู้บริ หาร กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บข้ อมูลของท่านจากกรรมการและ
ผู้บริ หาร

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มบริ ษัทฯ จะเก็ บรั กษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่า ที่จาเป็ นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 10 ปี นบั แต่สิ ้นสุดสถานะการเป็ นกรรมการและผู้บริ หาร หรื อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัทฯ อาจเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่ (ก)
พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องจะอนุญาต (ข) ท่านและกลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีนิติ
สัมพันธ์ ระหว่างกัน (ค) กลุม่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ ให้ ความ
ยินยอมแก่ กลุ่มบริ ษัทฯ และ/หรื อ (จ) มีความจาเป็ นภายใต้ กรอบของกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
ประมวลผลตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้

5.

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง หรื อที่ท่านได้ ให้ ความ
ยินยอมไว้ หรื อที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ลาดับ

วัตถุประสงค์

ผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน รวมถึงผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
5.1 การด าเนิ น การใด ๆ ต่ อท่ านใน
ฐานะผู้ถอื หุ้น และนักลงทุน
(ก) เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง
รวมถึง การบอกกล่าวเชิญประชุม
การยืนยันตัวตน การลงทะเบี ย น
การด าเนิ น การประชุ ม และการ
ออกเสี ย งลงคะแนน (ไม่ ว่ า ด้ ว ย
ตนเองหรื อโดยผ่ า นการมอบ
ฉันทะ)
(ข) เพื่อการดาเนินการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ จ่ า ยดอกเบี ย้
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตาม
มาตรา 24

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (ก) สัญญา
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน (ข) การปฏิบตั ิ
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
ตาม
(ค) ข้ อมูลทางการ
กฎหมาย
เงิน การลงทุน
และการทา
ธุรกรรม
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ฐานตาม
มาตรา 26
-
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5.2

5.3

วัตถุประสงค์
หรื อผลประโยชน์อื่นใดในการเป็ น
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(ก) เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ ย วข้ อง เช่ น พระราชบัญ ญั ติ
บริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
และ พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ละ
ปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.
2542 พระราชกาหนดว่าด้ วยการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พ า ณิ ช ย์ ป ร ะ ม ว ล รั ษ ฎ า ก ร
พระราชบัญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ.
2558 ซึ่ ง รวมถึ ง การการจั ด การ
เกี่ ย วกับ สิท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ถื อ
หุ้นหรื อผู้ถือหุ้นกู้ การจดทะเบียน
การเปิ ดเผยและรายงานข้ อมูลต่อ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก า ร
ด าเนิ น การด้ านภาษี และการ
รายงานข้ อมูลบุคคลที่เ ป็ นหรื อมี
เหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อ
ต่อหน่วยงานด้ านสาธารณสุข
(ข) เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามค าสั่ง ศาล และ/
หรื อคาสัง่ จากหน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจ
ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
(ก) เพื่อยืนยันตัวตน และ/หรื ออานาจ
ในการดาเนินการแทน
(ข) เพื่อการบริ หารความเสี่ยง รวมถึง
การก ากับ ตรวจสอบ การบริ หาร
จัดการภายในองค์กร และภายใน
กลุม่ บริ ษัทฯ

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลทางการ
เงิน การลงทุน
และการทา
ธุรกรรม
(ง) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลด้ านการ
ลงทุน และการ
ทาธุรกรรม

การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย

การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลทางการ
เงิน การลงทุน
และการทา
ธุรกรรม

ประโยชน์โดย
ชอบฯ

-

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
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วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

(ค) เพื่ อ เฝ้า ระวัง รั ก ษาความมั่น คง (ง) บันทึกวิดีโอจาก
ปลอดภัย ป้ อ งกั น อุ บัติ เ หตุแ ละ
กล้ องวงจรปิ ด
อาชญากรรม รวมถึงสอบสวนการ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ก ระ ท า อั น ผิ ด ก ฎหม า ย หรื อ (ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
ก่อให้ เกิดความอันตราย
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ง) การเก็ บ ข้ อ มูล ของท่ า นในฐานะ (ค) ข้ อมูลด้ านการ
พยานเพื่ อ เป็ นหลัก ฐานการท า
ลงทุน และการ
สัญญา
ทาธุรกรรม
(จ) เพื่อเปิ ดเผยเพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับ
การควบรวมกิ จ การ การปรั บ
โครงสร้ างทางธุ ร กิ จ การเข้ าสู่
กระบวนการล้ มละลายหรื อฟื น้ ฟู
กิ จ การ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
หรื อกระบวนการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
(ฉ) เพื่ อ ก่ อ ตั ง้ ปฏิ บั ติ ต าม ใช้ หรื อ
ยกขึ น้ ต่ อ สู้ซึ่ ง สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องทาง
กฎหมาย เช่น ดาเนินการต่อสู้คดี
ทางศาล
(ช) เพื่ อ ประเมิ น วิ เ คราะห์ และ
พัฒนาการดาเนินธุรกิ จของกลุ่ม
บริ ษัทฯ
(ซ) เ พื่ อ บั น ทึ ก ภ า พ แ ล ะ
ภาพเคลื่ อ นไหวของการประชุม
เพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์ โดย
ไม่มีการระบุตวั ตนของท่าน
5.4 การดาเนินการเมื่อผู้ถือหุ้นหรื อนั ก ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ลงทุนเสียชีวิต
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
การด าเนิ น การตามกฎหมายมรดก (ข) ข้ อมูลติดต่อ
และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาลเมื่อผู้ถือ
หุ้นหรื อนักลงทุนเสียชีวิต
กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5.5 สัญญา
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
6

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

กฎหมาย

-

สัญญา

-
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5.6

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

(ก) เพื่อแต่งตัง้ สรรหา และพิจารณา
ท่านในการเข้ ารับดารงตาแหน่ง
(ข) เพื่อจ่ายค่าตอบแทน
(ค) เพื่ อ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
รวมถึงประชุมผู้ถือหุ้น และประชุม
อื่ น ใด ตามที่ จ าเป็ นเพื่ อ การ
ดาเนินกิจการของกลุม่ บริ ษัทฯ
(ง) เพื่ อ การเข้ าท านิ ติ ก รรม หรื อ
ธุรกรรมใด ๆ เพื่อและในนามของ
กลุม่ บริ ษัทฯ เช่น การจัดการด้ าน
ธุ ร กรรมทางการเงิ น กับ ธนาคาร
การเข้ า ลงนามในสัญ ญาต่า ง ๆ
การติ ด ต่อกับหน่วยงานราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และการมอบอานาจให้ บุคคลอื่น
ที่ ค ณะกรรมการกาหนดเพื่อเข้ า
ท านิ ติ ก รรม หรื อ ธุ ร กรรมใดๆ ที่
จาเป็ นต่อการดาเนินกิ จการของ
กลุม่ บริ ษัทฯ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(ก) เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น พระราชบัญ ญัติ
บริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.
2542 พระราชกาหนดว่าด้ วยการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. 2563 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็ นต้ น ซึ่ง
รวมถึ ง การจดทะเบี ยน การ
เปิ ดเผยและรายงานข้ อมู ล ต่ อ

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลด้ าน
คุณวุฒิและ
คุณสมบัติ
(ง) ข้ อมูลทางการ
เงิน การลงทุน
และการทา
ธุรกรรม

กรรมการและ
ผู้บริ หาร
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลด้ าน
คุณวุฒิและ
คุณสมบัติ
(ง) ข้ อมูลทางการ
เงิน การลงทุน
และการทา
ธุรกรรม
(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
7

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย

การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
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5.7

วัตถุประสงค์
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก า ร
พิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมาย
ของท่านและรายการที่เกี่ ยวโยง
การดาเนินการด้ านภาษี และการ
รายงานข้ อมูลบุคคลที่เป็ นหรื อมี
เหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อ
ต่อหน่วยงานด้ านสาธารณสุข
(ข) การปฏิ บัติ ต ามค าสั่งศาล และ/
หรื อคาสัง่ จากหน่วยงานของรัฐที่
มี อ านาจ รวมถึ ง การติ ด ต่ อ กับ
หน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
(ก) เพื่อการยืนยันตัวตน
(ข) เพื่อการบริ หารความเสี่ยง รวมถึง
การก ากับตรวจสอบ การบริ หาร
จัดการภายในองค์กร และภายใน
กลุม่ บริ ษัทฯ
(ค) เพื่ อ เฝ้า ระวัง รั ก ษาความมั่น คง
ปลอดภัย ป้ อ งกั น อุ บัติ เ หตุแ ละ
อาชญากรรม รวมถึงสอบสวนการ
ก ระ ท า อั น ผิ ด ก ฎหม า ย หรื อ
ก่อให้ เกิดความอันตราย
(ง) การเก็ บ ข้ อ มูล ของท่ า นในฐานะ
พยานเพื่ อ เป็ นหลัก ฐานการท า
สัญญา
(จ) เพื่อเปิ ดเผยเพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับ
การควบรวมกิ จ การ การปรั บ
โครงสร้ างทางธุ ร กิ จ การเข้ าสู่
กระบวนการล้ มละลายหรื อฟื น้ ฟู
กิ จ การ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
หรื อกระบวนการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
(ฉ) เพื่ อ ก่ อ ตั ง้ ปฏิ บั ติ ต าม ใช้ หรื อ
ยกขึ น้ ต่ อ สู้ซึ่ ง สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องทาง

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

ประโยชน์โดย
ชอบฯ

-

(ข) ข้ อมูลด้ านการ
ลงทุน และการ
ทาธุรกรรม
(ค) ข้ อมูลติดต่อ

กรรมการและ
ผู้บริ หาร
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลด้ าน
คุณวุฒิและ
คุณสมบัติ
(ง) ข้ อมูลทางการ
เงิน การลงทุน
และการทา
ธุรกรรม
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลด้ านการ
ลงทุนและการ
ทาธุรกรรม
(ค) ข้ อมูลติดต่อ
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วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

กฎหมาย เช่น ดาเนินการต่อสู้คดี
ทางศาล
(ช) เพื่ อ ประเมิ น วิ เ คราะห์ และ
พัฒนาการดาเนินธุรกิ จของกลุ่ม
บริ ษัทฯ
(ซ) เ พื่ อ บั น ทึ ก ภ า พ แ ล ะ
ภาพเคลื่ อ นไหวของการประชุม
เพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์ โดย
ไม่มีการระบุตวั ตนของท่าน
6.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และ/หรื อหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี ้
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.

บริ ษัทในเครื อ
ธนาคารพาณิชย์
ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงที่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย บัญชี ภาษี
หน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย เป็ นต้ น รวมถึงศาล
ผู้ถือหุ้นหรื อนักลงทุน
บุคคลทัว่ ไป และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรื อแอปพลิเคชั่นของกลุม่ บริ ษัทฯ
ผู้ให้ บริ การ เช่น ผู้ให้ บริ การพิมพ์เอกสารหรื อโรงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ผู้รับจ้ างจัดงานประชุมต่างๆ ทังแบบ
้
physical และ online เป็ นต้ น
คูส่ ญ
ั ญาของกลุม่ บริ ษัทฯ
นายทะเบียน เช่น บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สิทธิของท่ าน
ท่านมีสิทธิ ตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้ โดยสิทธิ ดงั กล่าวต่าง ๆ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่
พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในสิทธินนั ้ ๆ กาหนดไว้ ด้วย
7.1

สิทธิในการเข้ าถึงและขอรับสาเนา: ท่านมีสทิ ธิเข้ าถึง หรื อขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่กลุม่
บริ ษัทฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย และขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลโดยที่ทา่ นไม่ได้
ให้ ความยินยอม
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7.2

7.3

7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

สิทธิในการขอรั บและโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ กลุม่
บริ ษัทฯ ได้ ทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู
้ ใ่ นรูปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้ งานได้ โดยทัว่ ไปด้ วยเครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์ที่ทางานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทัง้
มีสิทธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อขอรับข้ อมูลส่วน
บุคคลทีก่ ลุม่ บริ ษัทฯ ได้ สง่ หรื อโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้ นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทังนี
้ ้
ต้ องเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ตามที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอม หรื อ
ภายใต้ ฐานสัญญา หรื อภายใต้ หลักเกณฑ์อื่นที่กฎหมายกาหนด
สิทธิในการคัดค้ าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี
ที่กลุ่มบริ ษัทฯ ดาเนินการภายใต้ ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรื อการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ
สิทธิในการขอให้ ลบ: ท่านมีสิทธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ลบหรื อทาลายข้ อมูลของท่าน หรื อทาให้ ข้อมูลของ
ท่านเป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนด้ วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการขอให้ ระงับ: ท่านมีสทิ ธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุม่
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคาขอใช้ สิทธิแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อท่านขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรื อ
ทาลายข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ เก็บ
รักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อใช้ ในการก่อตังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้
สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ อง
สิทธิในการแก้ ไข: ท่านมีสิทธิ ขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ถกู ต้ อง เป็ นปั จจุบนั
และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
สิทธิในการร้ องเรี ยน: ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนกับคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หากกลุม่ บริ ษัทฯ
หรื อลูกจ้ างหรื อผู้รับจ้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิ เพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ ให้ ไว้ กับ กลุ่มบริ ษัทฯ
เมื่อใดก็ได้ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน้ หรื อจะเพิกถอนทังหมดก็
้
ได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่
กลุ่มบริ ษัทฯ กาหนด ทังนี
้ ้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ ให้ ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

ท่านอาจใช้ สทิ ธิเหล่านี ้ได้ โดยการติดต่อกับกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดใน
ข้ อ 9.
การที่ท่านเพิกถอนความยินยอม อาจส่งผลกระทบให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาขอบางประการของ
ท่านได้ หรื ออาจทาให้ ท่านได้ รับความสะดวกน้ อยลง โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลังการเพิกถอน
ดังกล่าวย่อมไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ให้
ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบ
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เพื่อประโยชน์ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ คานึงถึง และมุง่ มัน่ ที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครอง
ของข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัทฯ อาจปฏิเสธคาขอใช้ สิทธิของท่านในกรณีที่ (ก) บุคคลที่ยื่นคาขอไม่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อไม่มีอานาจในการยื่นคาขอดังกล่าว หรื อ กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อมูล
ครบถ้ วนเพียงพอที่จะดาเนินการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล
อย่างเคร่ งครัด (ข) คาขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่สง่ คาขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรื อไม่มีข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวนันอยู
้ ท่ ี่กลุม่ บริ ษัทฯ (ค) คาขอดังกล่าวเป็ นคาขอที่ฟมเฟื
ุ่ อย เช่น เป็ นคาขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อ
มีเนื ้อหาเดียวกันซ ้า ๆ โดยไม่มีเหตุอนั สมควร (ง) กลุ่มบริ ษัทฯ มีสิทธิ ในการปฏิเสธคาขอของท่านตามที่ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด
8.

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ นโยบายความเป็ นส่วนตัว ซึ่งกาหนดข้ อมูลโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลทุกประเภท และรายละเอียดอื่นๆ เช่น การโอนข้ อมูลไปต่างประเทศ
คุกกี ้ (Cookie) มาตรการความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดต่าง ๆ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
จะใช้ บังคับเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้ เป็ นการยกเลิก แทนที่ หรื อเปลี่ยนแปลง
ข้ อกาหนดใด ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีข้อความที่ขดั หรื อแย้ งกัน ให้ ข้อกาหนดต่าง ๆ ใน
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลมีผล เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ สง่ มอบให้ ท่านพิจารณาและเลือกที่จะให้ ความ
ยินยอมหรื อไม่เป็ นการเฉพาะ โปรดพิจารณานโยบายความเป็ นส่วนตัวที่ www.bangkokchainhospital.com

9.

ติดต่ อกลุ่มบริษัทฯ
หากท่านมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ รวมถึงการใช้ สิทธิ ที่ระบุในข้ อ 7 ท่านสามารถติดต่อ (ก) เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดด้ านล่าง และ (ข) กลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ ตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ าย 1
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ถึง:
ที่อยู:่
เบอร์ ติดต่อ:
อีเมล:

เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี 11120
02-836-9999
dpo@bangkokchainhospital.com

นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ถูกทบทวน และให้ มีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
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เอกสารแนบท้ าย 1
รายชื่อและที่อยู่ตดิ ต่ อกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ที่อยู:่
586,588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์ ติดต่อ:
02-804-8959
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ที่อยู:่
950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์ ติดต่อ:
02-910-1600
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ที่อยู:่
58 หมูท่ ี่ 15 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ ติดต่อ:
02-921-3400
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคาแหง
ที่อยู:่
99/9 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เบอร์ ติดต่อ:
02-339-0000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล อรัญประเทศ
ที่อยู:่
885 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้ านใหม่หนองไทร อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว 27120
เบอร์ ติดต่อ:
037-640-000
บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ที่อยู:่
60 หมูท่ ี่ 6 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์ ติดต่อ:
02-594-0020
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บริษัท ศรีบุรินทร์ การแพทย์ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ที่อยู:่
111/5 หมูท่ ี่ 13 ตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์ ติดต่อ:
053-910-999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่ สาย
ที่อยู:่
952 หมูท่ ี่ 1 ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์ ติดต่อ:
053-731-391
คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขาอาเภอเชียงแสน
ที่อยู:่
339 หมูท่ ี่ 6 ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์ ติดต่อ:
053-777-213
บริษัท สระบุรี เวชกิจ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ที่อยู:่
2/22 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากเพรี ยว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์ ติดต่อ:
036-315-555
บริษัท นวนครการแพทย์ จากัด
โรงพยาบาลการุ ญเวช ปทุมธานี
ที่อยู:่
98 หมูท่ ี่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์ ติดต่อ:
02-529-4533
โรงพยาบาลการุ ญเวช อยุธยา
ที่อยู:่
61/9 หมูท่ ี่ 4 ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์ ติดต่อ:
035-315-100
บริษัท โสธรเวชกิจ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ที่อยู:่
29 หมูท่ ี่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลหน้ าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์ ติดต่อ:
038-812-702
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่อยู:่
766 หมูท่ ี่ 10 ตาบล ท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เบอร์ ติดต่อ:
037-627-000
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บริษัท บางกอก เชน แมเนจเมนท์ จากัด
สานักงานใหญ่
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
สาขา (1)
ที่อยู:่
223/2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
สหคลินิก บางกอก เชน แลบบอราทอรี่ และพยาธิวทิ ยา
ที่อยู:่
141 หมูท่ ี่ 12 ตาบลบางรักพัฒนา แขวงบางบัวทอง นนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-080-9445
Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล เวียงจันทน์
ที่อยู:่
999 ถนน 450 ปี บ้ านดอนนกคุม่ เมืองสีสดั ตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
เบอร์ ติดต่อ:
+85621 833333
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