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ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท เฮลท์ลีด จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท บริษัท เฮลท์ลดี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 (รวมเรียกว่ำ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้ง
ข้อมูลให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึง สิทธิของท่ำน 
กำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และวิธีกำรที่ท่ำนสำมำรถตดิต่อบริษัทท้ังนี้ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมำย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะท าการประมวลผล: บริษัทจ ำเป็นต้องจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในกำรจดักำร
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรำยกำรต่อไปนี ้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ช่ือ-นำมสกุล นำมแฝง สัญชำติ อำยุ ที่อยู่ติดต่อทำงไปรษณีย์ ที่อยู่
อิเล็กทรอนิกส์ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตัวประชำชน เลขประจ ำตวัประชำชน ข้อมูล
หนังสือเดินทำง บัตรประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว ใบอนุญำตขับรถ ลำยมือช่ือ ภำพถ่ำยหรือภำพเคลื่อนไหวผ่ำนกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ภำพ เสียง และภำพเคลือ่นไหวในลักษณะที่เป็นกำรโต้ตอบสื่อสำรระหว่ำงท่ำนกับบริษัทในช่วงเวลำระหว่ำงกำร
ประชุม 

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก ่ ข้อมูลสุขภำพ (เช่น โรคประจ ำตัว ประวัติแพ้ยำและแพ้อำหำร อุณหภูมิของร่ำงกำย 
อำกำรต่ำง ๆ เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)) ซึ่งบริษัทได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนหรือมีควำม
จ ำเป็นตำมกฎหมำยที่อนุญำตใหด้ ำเนินกำรได ้

2. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตำมวัตถุประสงค์และฐำนกำร
ประมวลผลดังต่อไปนี ้

2.1. ฐำนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถอืหุ้นตำมข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้ม ีและด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมกึงกำร
ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น กำรส่งเอกสำรตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และตำมกฎหมำย รวมถงึกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย และเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสั่งของหน่วยงำน
ภำครัฐท่ีมีอ ำนำจ โดยเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถอืหุ้นตำมข้อ 1.2 เพื่อด ำเนินกำรจดัประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยเนื่องด้วย
สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) และเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย โดย
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ.2558 และพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 รวมไปถึง ข้อก ำหนด ประกำศ ค ำสั่ง หรือกฎหมำยอื่นใดท่ีเกีย่วข้อง 

2.2. ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมำย 

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถอืหุ้นตำมข้อ 1.1 เพื่อใช้ในกำรจัดท ำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุ้น และเป็น
หลักฐำนในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรใด ๆ ตำมจ ำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของ
บริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถคำดหมำยได้อย่ำงสมเหตุสมผล 



 

 

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้องมูลของผูถ้ือหุ้นตำมข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผู้มีควำมเสีย่งติดโรค COVID-19 และรำยงำนแก่
หน่วยงำนรับผดิชอบกรณีพบผู้เข้ำเกณฑส์อบสวนโรคตำมแนวทำงที่ก ำหนด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เกี่ยวกับ
ประโยชน์ดำ้นกำรสำธำรณสุขเพื่อกำรป้องกันโรคตดิต่ออันตรำย และเป็นไปตำมมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภำพถ่ำยหรือภำพเคลื่อนไหวผ่ำนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และ
มำตรกำรในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินกำรและกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นส ำเร็จ
ลุล่วงและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ท่ำนและบริษัทได้ตั้งไว้  

- บริษัทมีกำรประมวลผลและจัดเกบ็ภำพถ่ำยและภำพเคลื่อนไหวของกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในกำรรำยงำนและ
กำรประชำสัมพันธ์กำรประชุมผู้ถอืหุ้นมำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภำพถ่ำยและภำพเคลือ่นไหวของกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น อำจปรำกฏภำพของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุม รวมถึงอำจมีกำรระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ในกำรประชุมผู้ถือหุน้ 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้รับข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรง เช่น เมื่อท่ำนกรอกแบบฟอร์มต่ำงๆ โดยผำ่น
เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ช่องทำงอื่นท่ีบริษัทจัดเตรียมไว้เมื่อท่ำนส่งมอบเอกสำรและส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนปรำกฏอยู่มำให้กับบริษัท หรือเมื่อท่ำนสอบถำมข้อมลู ให้ควำมเห็น ค ำติชม หรือส่งข้อร้องเรยีนต่อบริษัทผ่ำนโทรศัพท ์
E-mail โทรสำร หรือผ่ำนทำงไปรษณีย์ หรือไดร้ับข้อมูลของท่ำนจำกกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัท หรอื กำรใช้คุกกี ้(Cookies) 
ที่อยู่ไอพี เป็นต้น และ บริษัทได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนบคุคลที่สำม เช่น บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด (TSD) บริษัทหลักทรัพย์หรอืโบรกเกอร์ (Broker) และ บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุนรวม เปน็ต้น 

4. การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล: เมื่อบริษัทได้รับข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งท่ีมำตำมข้อ 4. แล้ว บริษัทมีควำม
จ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่ำนข้ำงต้นตำมข้อ 2. โดยบริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นต้องเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนต่อหน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน และเป็นไปตำม
ฐำนในกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลตำมข้อ 3. 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้ท ำกำรเก็บรักษำข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำ 10 ปี ยกเว้นข้อมูลตำม 
ข้อ 2.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลำ 6 เดือน 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: ท่ำนมีสิทธิด ำเนินกำรใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยทำ่นมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน และขอให้
บริษัทท ำส ำเนำข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่ำว และเปดิเผยกำรไดม้ำซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อเรำแก่ท่ำนได้ 
รวมไปถึงสิทธิในกำรขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวท่ีไมถู่กต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไมส่มบูรณไ์ด้ สิทธิในกำร
โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ท่ำนให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคมุข้อมูลรำยอื่น หรือตัวท่ำนเองด้วยเหตผุลบำงประกำรได ้
รวมไปถึง สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้ 

  



 

 

ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังเลขำนุกำรบริษัทได้ที ่02-118-0884 หรือ E-mail: CompanySecretary@healthleadgroup.com 
เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอด ำเนนิกำรตำมสิทธิข้ำงต้นได้ ตำมรำยละเอยีดของเจ้ำหน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมข้อ 1. 
ทั้งนี้ ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเสียคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิข้ำงต้น โดยบริษัทจะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำตำม
ค ำร้องของท่ำนภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีบริษัทไดร้ับค ำร้องดังกล่ำว  

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้ำงหรือพนักงำนของบริษัท ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ำนสำมำรถร้องเรียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ได้ที่ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th
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