
ประกาศความเป�นส�วนตัวสําหรับผู�ถือหุ�นและกรรมการ (Privacy Notice) 
บริษัท คอนซัลแทนท/ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

 
บริษัท คอนซัลแทนท/ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทฯ)  ตระหนักและเคารพสิทธิความเป�นส�วนตัวของผู�

ถือหุ�นและกรรมการ (เจ�าของข�อมูล) ทุกคน เพ่ือให�เจ�าของข�อมูลม่ันใจได�ว�าจะได�รับความคุ�มครองสิทธิครบถ�วน
ตาม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงมีประกาศความเป�นส�วนตัว (Privacy Notice) ฉบับ
นี้ข้ึน เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล (รวม
เรียกว�าประมวลผล) รวมตลอดถึงการลบ และทําลายข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลท้ังช�องทางออนไลนA และ
ช�องทางอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดดังนี้  
1. วัตถุประสงค/การประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล  

1.1 เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช�น การบริหารจัดการบริษัทฯ (เช�น การเริ่มต้ัง การเพ่ิมทุน ลดทุน 
การปรับโครงสร�างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผู�ถือหุ�น การสรรหาและเป�น
กรรมการบริษัทฯ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจัดการเก่ียวกับสิทธิและหน�าท่ีของผู�ถือหุ�น การ
จ�ายเงินปHนผล การจ�ายดอกเบี้ย การจัดทําบัญชีและรายงาน การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การ
จัดส�งเอกสารหรือหนังสือต�างๆ รวมถึงหน�าท่ีตามกฎหมายต�างๆ ของการเป�นบริษัทจํากัด  

1.2 เพ่ือประโยชน/โดยชอบด�วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน เช�น การบริหารจัดการบริษัทฯ การ
บันทึกภาพ หรือเสียงการประชุม การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรือการส�งข�าวสารหรือ
ข�อเสนอใดๆ เพ่ือประโยชนAของผู�ถือหุ�น หรือกรรมการ รวมถึงเพ่ือใช�สิทธิเรียกร�องทางกฎหมาย 

1.3 เพ่ือปCองกันและระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของเจ�าของข�อมูลหรือบุคคลอ่ืน เช�น การ
ติดต�อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและปLองกันโรคติดต�อ  

1.4 เพ่ือการปฏิบัติหน�าท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน/สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ใช�อํานาจรัฐท่ีได�มอบให� เช�น การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility)  

 
2. ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  

2.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล รวมถึงผู�รับมอบอํานาจหรือผู�รับมอบฉันทะ เม่ือ
เจ�าของข�อมูลเป�นผู�ถือหุ�น โดยจะเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลจากเจ�าของข�อมูลโดยตรง เช�น คํานําหน�า 
ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพทA อีเมล ช�องทางการติดต�อ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปYเกิด เลข
ประจําตัวผู�เสียภาษี เลขประจําตัวประชาชน เลขหมายใบหุ�น จํานวนหุ�น วันลงทะเบียนผู�ถือหุ�น บัญชี
ธนาคาร จํานวนหุ�น เป�นต�น  

2.2 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการและผู�ท่ีได�รับการเสนอชื่อเป�นกรรมการ โดยจะเก็บ
ข�อมูลส�วนบุคคลจากเจ�าของข�อมูลโดยตรง รวมท้ังจากหน�วยงานของรัฐ หน�วยงานท่ีกํากับดูแล ข�อมูลท่ีมี
การเปZดเผยสู�สาธารณะ ดังนี้  



(1) ในกระบวนการสรรหา บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลจากบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
เอกสารท่ี ทางราชการออกให�ท่ีสามารถใช�ในการยืนยันตัวตนได� เช�น ชื่อ นามสกุล เพศ เลขท่ีบัตร
ประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ�าย วันเดือนปYเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ส�วนสูง เป�นต�น 

(2) สําหรับผู� ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการจะเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลเพ่ิมเติม เช�น การจ�าย
ค�าตอบแทน การจัดอบรม กิจกรรม สถานะการสมรส ข�อมูลเก่ียวกับคู�สมรส/ผู�ท่ีอยู�กินด�วยกันฉันสามี
ภรรยา บุตร บิดามารดา พ่ีน�อง หมู�โลหิต หมายเลขบัญชีธนาคาร อีเมล ประวัติการศึกษา อาชีพ 
ประวัติการทํางาน การเป�นกรรมการหรือมีตําแหน�งในบริษัทฯ หรือกิจการอ่ืนๆ การเข�าประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย�อยหรือผู�ถือหุ�น ค�าตอบแทนกรรมการ ข�อมูลการถือ
หลักทรัพยA ชื่อบริษัทหลักทรัพยA ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และข�อมูลอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกําหนด  

2.3 เม่ือเจ�าของข�อมูลเข�าร�วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ อาจมีการจะเก็บข�อมูลส�วนบุคคลเพ่ิมเติมโดยขอความ
ยินยอมจากเจ�าของข�อมูลเป�นกรณีไป 

 
3. ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน 
  บริษัทฯ อาจมีความจําเป�นต�องประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อนตามท่ีกฎหมายคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลกําหนด เพ่ือใช�งานตามวัตถุประสงคAท่ีบริษัทฯ แจ�งไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้เช�น ข�อมูล
สุขภาพ ข�อมูลการแพ�อาหาร ข�อมูลการแพ�ยา เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับ กิจกรรมท่ีเจ�าของข�องมูลเข�าร�วมประชุม
หรือกิจกรรมต�างๆ ท้ังนี้บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ�งจากเจ�าของข�อมูลเป�นรายกรณีไปและจะใช�ความ
พยายามอย�างดีท่ีสุดในการจัดให�มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอเพ่ือปกปLองคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลท่ี
มีความละเอียดอ�อนของเจ�าของข�องมูล 

 

4. การใช�คุกก้ี/ บริษัทฯ ไม�มีการใช�คุกก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล แต�บริษัทฯ มีการใช� Firewall เพ่ือทํา
หน�าท่ีควบคุม ตรวจสอบข�อมูลท่ีผ�านเข�าออกระบบเครือข�าย เป�นการปLองกันว�าข�อมูลท่ีส�งผ�านมานั้นมีความ
ปลอดภัย และมีการเก็บข�อมูลการใช�งานคอมพิวเตอรA 

 
5. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป�นไปได�จากการถอนความยินยอม  

5.1 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอม เจ�าของข�อมูลมีสิทธิท่ีจะถอนความ
ยินยอมท่ีให�ไว�กับบริษัทฯ ได�ตลอดเวลา  

5.2 หากเจ�าของข�อมูลถอนความยินยอมท่ีได�ให�ไว�กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธไม�ให�ข�อมูลบางอย�าง อาจส�งผลให�
บริษัทฯ ไม�สามารถดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคAบางส�วนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความ
เป�นส�วนตัวนี้ได� เช�น ไม�ให�เลขบัญชีธนาคาร อาจทําให�เกิดความล�าช�านในการจ�ายเงินปHนผลเป�นต�น 

5.3 หากเจ�าของข�อมูลมีอายุไม�ครบ 20 ปYบริบูรณA ก�อนการให�ความยินยอมโปรดแจ�งรายละเอียดผู�ใช�อํานาจ
ปกครองให�บริษัทฯ ทราบเพ่ือให�เราสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู�ใช�อํานาจปกครองด�วย 

 
 



6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคล  
6.1 บริษัทฯ จะเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลในระยะเวลาท่ีจําเป�นเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคAตาม

ประเภทข�อมูลส�วนบุคคลแต�ละประเภท เว�นแต�กฎหมายจะอนุญาตให�มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน 
ในกรณีท่ีไม�สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลได�ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข�อมูลไว�
ตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายได�ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช�น อายุความตามกฎหมายท่ัวไป
สูงสุด 10 ปY 

6.2 กรณีท่ีบริษัทฯ ใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลโดยขอความยินยอม บริษัทฯ จะประมวลผลข�อมูล
ส�วนบุคคลดังกล�าวจนกว�าเจ�าของข�อมูลจะแจ�งขอยกเลิกความยินยอม และบริษัทฯ ดําเนินการตามคําขอ
ของเจ�าของข�อมูลเสร็จสิ้นแล�ว บริษัทฯ จะบันทึกเป�นประวัติว�าเจ�าของข�อมูลเคยขอยกเลิกความยินยอม 
เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถตอบสนองต�อคําขอของเจ�าของข�อมูลในอนาคตได�  

6.3 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบหรือทําลายข�อมูลส�วนบุคคลเม่ือพ�นกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือท่ีไม�เก่ียวข�องหรือเกินความจําเป�นตามวัตถุประสงคAในการเก็บรวบรวมข�อมูล
ส�วนบุคคลนั้น  

 
7. การเป<ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลให�บุคคลอ่ืน  

7.1 บริษัทฯ จะเปZดเผยข�อมูลส�วนบุคคลให�บุคคลอ่ืน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคAการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล
ตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ เช�น หน�วยงานรัฐ (เช�น กระทรวงพาณิชยA ศาลหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข�องกับการดําเนินคดี) ผู�ให�บริการท่ีเก่ียวข�อง (เช�น ผู�ให�บริการด�านการจัดการประชุม สถาบัน
การเงิน ผู�รับประกันภัยและตัวแทนหรือนายหน�าของผู�รับประกันภัย บริษัทหลักทรัพยA พันธมิตรและคู�ค�า/
ธุรกิจ ท่ีปรึกษา ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนท่ีจําเป�นเพ่ือให�สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคA
การเก็บรวบรวม และประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล ตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ 

7.2 บริษัทฯ จะกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับข�อมูลมีมาตรการปกปLองข�อมูลส�วนบุคคลอย�างเหมาะสม และประมวลผล
ข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวเท�าท่ีจําเป�นเท�านั้น รวมถึงดําเนินการเพ่ือปLองกันไม�ให�ใช�หรือเปZดเผยข�อมูลส�วน
บุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

 
8. การส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปต�างประเทศ  

8.1 บริษัทฯ อาจส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปยังบริษัทหรือบุคคลอ่ืนในต�างประเทศในกรณี
ท่ีจําเป�นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา คู�สัญญา หรือเป�นการกระทําตามสัญญาระหว�างบริษัทฯ กับบุคคล 
หรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนAของเจ�าของข�อมูล หรือเพ่ือใช�ในการดําเนินการตามคําขอของเจ�าของ
ข�อมูลก�อนเข�าทําสัญญา หรือเพ่ือปLองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของพนักงาน
หรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป�นการจําเป�นเพ่ือดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนAสาธารณะท่ี
สําคัญ  

8.2 บริษัทฯ อาจเก็บข�อมูลส�วนบุคคลบนคอมพิวเตอรA เซิรAฟเวอรA หรือคลาวดAท่ีให�บริการโดยบุคคลอ่ืน และ
อาจใช�โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืน ในรูปแบบของการให�บริการซอฟทAแวรAสําเร็จรูปและ



รูปแบบของการให�บริการแพลตฟอรAมสําเร็จรูป ในการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล แต�บริษัทฯ จะไม�
อนุญาตให�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�องสามารถเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลได� และจะกําหนดให�บุคคลอ่ืนเหล�านั้นต�อง
มีมาตรการคุ�มครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

8.3 ในกรณีท่ีมีการส�งข�อมูลส�วนบุคคลไปยังต�างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูล ส�วน
บุคคล และใช�มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือทําให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูลส�วนบุคคลจะได�รับการคุ�มครอง และเจ�าของ
ข�อมูลสามารถใช�สิทธิท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลได�ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ จะกําหนดให�ผู�ท่ี
ได�รับข�อมูลมีมาตรการปกปLองข�อมูลส�วนบุคคลอย�างเหมาะสม และประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว
เท�าท่ีจําเป�นเท�านั้น รวมถึงดําเนินการเพ่ือปLองกันไม�ให�บุคคลอ่ืนใช�หรือเปZดเผยข�อมูลส�วนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

 
9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข�อมูลส�วนบุคคล  

9.1 ความปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลเป�นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได�นํามาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช� เพ่ือปกปLองข�อมูลส�วนบุคคลจากการสูญหาย การ
เข�าถึง การใช�หรือการเปZดเผยโดยไม�ได�รับอนุญาต การใช�งานในทางท่ีผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และ
การทําลายโดยใช�เทคโนโลยีและข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย เช�น การเข�ารหัสและการจํากัดการ
เข�าถึง เพ่ือให�ม่ันใจว�าบุคคลท่ีได�รับอนุญาตเท�านั้นท่ีเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล และบุคคลเหล�านี้ได�รับการ
ฝeกอบรมเก่ียวกับความสําคัญของการปกปLองข�อมูลส�วนบุคคล  

9.2 บริษัทฯ จัดให�มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปLองกันการสูญหาย เข�าถึง ใช� เปลี่ยนแปลง 
แก�ไข เปZดเผยข�อมูลส�วนบุคคลจากผู�ท่ีไม�มีสิทธิหรือหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลนั้น และจะจัดให�
มีการทบทวนมาตรการดังกล�าวเม่ือมีความจําเป�นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให�มีประสิทธิภาพ
ในการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

9.3 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคล อ�างอิงตามนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
ข�อ 5. 

 
10. สิทธิเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล 

10.1 เจ�าของข�อมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลสรุปดังนี้  

• สิทธิในการได�รับแจ�งให�ทราบว�าบริษัทฯ นําข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปใช�ตามวัตถุประสงคA
ของบริษัทฯ โดยอ�างอิงตามประกาศความเป�นส�วนตัวของบริษัทฯ 

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมท่ีเจ�าของข�อมูลได�ให�ไว�กับบริษัทฯ  

• สิทธิในการเข�าถึง ขอดูและคัดลอกข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล หรือขอให�เปZดเผยท่ีมาของ
ข�อมูลส�วนบุคคล 

• สิทธิในการขอแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลให�ถูกต�อง เป�นปHจจุบัน สมบูรณA และไม�ก�อให�เกิดความเข�าใจผิด  

• สิทธิในการลบหรือทําลาย หรือทําให�ข�อมูลส�วนบุคคล เป�นข�อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวตนของเจ�าของ
ข�อมูลได� (anonymous)  



•  สิทธิในการห�ามมิให�ประมวลผล หรือระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล 

• สิทธิในการให�โอนย�าย ส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลท่ีอยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสAตามท่ีกฎหมาย
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล กําหนดไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืน  

• สิทธิในการคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเปZดเผยข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเจ�าของข�อมูล  
10.2 เจ�าของข�อมูลร�องเรียนในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือผู�ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล รวมท้ังลูกจ�างหรือผู�รับจ�าง

ของบริษัทฯ ฝhาฝiนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล ท้ังนี้บริษัทฯ จะพิจารณาและ
แจ�งผลการพิจารณาตามคําร�องขอใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีบริษัทฯ ได�
รับคําร�องขอดังกล�าว และสิทธิตามท่ีกล�าวมาข�างต�น เป�นไปตามท่ีกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
กําหนด  

10.3 เจ�าของข�อมูลสามารถใช�สิทธิในการแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลตามกฎหมาย ผ�านทาง อีเมล cot@cot.co.th 
หรือ แบบฟอรAมท่ีทางบริษัทฯ กําหนด  

 
 

11. ข�อมูลเก่ียวกับผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลและเจ�าหน�าทีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล  
11.1 ผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคล: บริษัท คอนซัลแทนทA ออฟ เทคโนโลยี จํากัด สถานท่ีติดต�อ: 39 ซอย

ลาดพร�าว124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02 934 3233-47  
11.2 กรณี ท่ีเจ�าของข�อมูลมีข�อสอบถามเ ก่ียวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล โปรดติดต�ออีเมล: 

cot@cot.co.th  
 

กรณีท่ีมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ บริษัทฯ จะประกาศนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับ
ใหม�ผ�านทางอีเมล และเว็บไซตAของบริษัทฯ ซ่ึงเจ�าของข�อมูลควรเข�ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความ
เป�นส�วนตัวเป�นครั้งคราว โดยนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับใหม�จะมีผลบังคับใช�ทันทีในวันท่ีประกาศ 




