
ประกาศความเป�นส�วนตัวสําหรับผู�สมัครงานและนักศึกษาขอฝ�กงาน (Privacy Notice) 
บริษัท คอนซัลแทนท1 ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

 
บริษัท คอนซัลแทนท1 ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทฯ)  ตระหนักและเคารพสิทธิความเป�นส�วนตัวของ

ผู�สมัครงานและนักศึกษาขอฝ�กงาน (เจ�าของข�อมูล) ทุกคน เพ่ือให�เจ�าของข�อมูลม่ันใจได�ว�าจะได�รับความ
คุ�มครองสิทธิครบถ�วนตาม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ 2562 บริษัทฯ จึงมีประกาศความเป�นส�วนตัว 
(Privacy Notice) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป=ดเผย
ข�อมูลส�วนบุคคล (รวมเรียกว�าประมวลผล) รวมตลอดถึงการลบ และทําลายข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล
ท้ังช�องทางออนไลนA และช�องทางอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดดังนี้  
1. วัตถุประสงค1การประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล  

1.1 เพ่ือใช�ในการดําเนินการตามคําขอของเจ�าของข�อมูลกับบริษัทฯก�อนเข�าทําสัญญา เช�น การดําเนินการ
ตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกก�อนการทําสัญญาจ�างเป�นพนักงาน รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข�อตกลงการเข�าฝIกงาน การจ�ายค�าตอบแทนการฝIกงาน การได�รับสิทธิประโยชนAต�าง ๆ จากการ
ฝIกงาน 

1.2 เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช�น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่ง
ของ ผู�ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ตัวอย�าง พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนา
ฝMมือแรงงาน เป�นต�น 

1.3 เพ่ือประโยชน1โดยชอบด�วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน เช�น วิเคราะหAและจัดทําฐานข�อมูล 
การบริหาร จัดการและปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเจ�าของข�อมูล การประเมินผลการฝIกงาน 
การส�งข�าวสารท่ีเก่ียวกับตําแหน�งงาน การจัดทําสัญญาฝIกงานหรือสัญญาจ�างงานในกรณีท่ีผู�สมัครงานหรือ
เจ�าของข�อมูลผ�านการคัดเลือก การใช�สิทธิ เรียกร�องตามกฎหมาย  

1.4 เพ่ือปGองกันและระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของเจ�าของข�อมูลหรือบุคคลอ่ืน เช�น การ
ติดต�อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและปQองกันโรคติดต�อ  

1.5 เพ่ือการปฏิบัติหน�าท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน1สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ใช�อํานาจรัฐท่ีได�มอบให� เช�น การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility)  

1.6 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคAตามความยินยอมท่ีผู�สมัครงานได�ให�ไว�ในแต�ละคราว  
 
 

2. ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช� หรือเป=ดเผย 
2.1 ข�อมูลท่ีกําหนดไว�ในใบสมัคร 

1) ข�อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน เช�น Resume Curriculum Vitae (CV) 
จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน  

2) ข�อมูลในการติดต�อกับเจ�าของข�อมูล เช�น ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพทA อีเมล ข�อมูลโซเชียล
มีเดีย   



3) ข�อมูลส�วนตัวของเจ�าของข�อมูล เช�น วันเดือนปMเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส ความสนใจ ความ
คิดเห็น สถานภาพทางทหาร 

4) รูปถ�ายและภาพเคลื่อนไหว  
5) ข�อมูลเก่ียวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของเจ�าของ

ข�อมูล เช�น ระดับ การศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ฝIกอบรม ผลการศึกษา ผลการ ทดสอบ สิทธิในการทํางานอย�างถูกต�องตามกฎหมาย คุณสมบัติด�าน
วิชาชีพ ความสามารถทางด�านภาษา และ ความสามารถอ่ืน ๆ ข�อมูลจากการอ�างอิงท่ีเจ�าของข�อมูลได�
ให�แก�บริษัทฯ 

6) ข�อมูลเก่ียวกับประสบการณAทํางานและข�อมูลเก่ียวกับการจ�างงานในอดีต เช�น ตําแหน�งงาน 
รายละเอียดของ นายจ�าง เงินเดือนและค�าตอบแทน สวัสดิการท่ีได�รับ  

7) ข�อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่ีสามารถปฏิบัติงานได�  
8) รายละเอียดของบุคคลท่ีอ�างถึง และรายละเอียดของผู�ท่ีบริษัทฯ สามารถติดต�อได�ในกรณีฉุกเฉิน 

2.3 ข�อมูลท่ีจําเป�นสําหรับการรายงานหน�วยงานท่ีกํากับดูแล เช�น กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม 
2.4 เอกสารท่ีสามารถใช�เพ่ือระบุตัวตนของเจ�าของข�อมูล รวมท้ัง สําเนาเอกสารท่ีหน�วยงานขอรัฐออกให� เช�น 

บัตรประจําตัว ประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง และสําเนาเอกสารท่ีหน�วยงานของรัฐหรือ
เอกชนออกให� เช�น สําเนาทะเบียนบ�าน ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน 

2.5 ข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเป�นต�อการสรรหาและคัดเลือกเจ�าของข�อมูล การปฏิบัติตามสัญญาการฝIกงาน การดูแล
สิทธิประโยชนAสวัสดิการ การวิเคราะหAและการบริหารงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามกฎหมายต�าง ๆ 

2.6 กรณีท่ีเจ�าของข�อมูลได�รับคัดเลือกให�เป�นพนักงาน บริษัทฯ จะมีการเก็บข�อมูลส�วนบุคคลเพ่ิมตามท่ีกําหนด
ไว�ในประกาศความเป�นส�วนตัวสําหรับพนักงานและนักศึกษาฝIกงาน 

 
3. ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน 

3.1 ในกรณีท่ีบริษัทฯ จําเป�นต�องประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน ต�องได�รับความยินยอม
โดยชัดแจ�งจากเจ�าของข�อมูล หรือเพ่ือวัตถุประสงคAอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�เท�านั้น ท้ังนี้บริษัทฯ จะใช�
ความพยายามอย�างดีท่ีสุดในการจัดให�มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอเพ่ือปกปQองคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลชนิดพิเศษของเจ�าของข�อมูล  

3.2 ข�อมูลเก่ียวกับประวัติอาชญากรรม ซ่ึงจะเก็บจากหลักฐานท่ีเจ�าของข�อมูลนํามาแสดงหรือเจ�าของข�อมูล
ยินยอมให�ตรวจสอบจากหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะจัดให�มีมาตรการ
คุ�มครองข�อมูลดังกล�าวตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 
4. การใช�คุกก้ี/ บริษัทฯ ไม�มีการใช�คุกก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล แต�บริษัทฯ มีการใช� Firewall เพ่ือทํา

หน�าท่ีควบคุม ตรวจสอบข�อมูลท่ีผ�านเข�าออกระบบเครือข�าย เป�นการปQองกันว�าข�อมูลท่ีส�งผ�านมานั้นมีความ
ปลอดภัย และมีการเก็บข�อมูลการใช�งานคอมพิวเตอรA 

 



5. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป�นไปได�จากการถอนความยินยอม  
5.1 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอม เจ�าของข�อมูลมีสิทธิ

ท่ีจะถอนความยินยอมท่ีให�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�เบอรAโทรติดต�อ อีเมล อาจทําให�ไม�สามารถติดต�อประสานงานนัดสัมภาษณAงาน
หรือเริ่มงานได� เป�นต�น 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคล  

6.1 บริษัทฯ จะเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลในระยะเวลาท่ีจําเป�น เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคAตาม
ประเภทข�อมูลส�วนบุคคลแต�ละประเภท เว�นแต�กฎหมายจะอนุญาตให�มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน 
ในกรณีท่ีไม�สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลได�ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข�อมูลไว�
ตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายได� ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช�น อายุความตามกฎหมายท่ัวไป
สูงสุด 10 ปM 

6.2 บริษัทฯ เก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลไว�ตลอดระยะเวลาเพ่ือปฏิบัติตามสัญญา และตามระยะเวลาท่ีจําเป�น
หลังจากสิ้นสุดการเป�นเจ�าของข�อมูลของบริษัทฯ แล�ว  

6.3 กรณีท่ีบริษัทฯ ใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลโดยขอความยินยอมจากเจ�าของข�อมูล บริษัทฯ จะ
ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวจนกว�าเจ�าของข�อมูลจะแจ�งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทฯ 
ดําเนินการตามคําขอของเจ�าของข�อมูลเสร็จสิ้นแล�ว บริษัทฯ จะบันทึกเป�นประวัติว�าเจ�าของข�อมูลเคยขอ
ยกเลิกความยินยอม เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถตอบสนองต�อคําขอของเจ�าของข�อมูลในอนาคตได�  

6.5 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบหรือทําลายข�อมูลส�วนบุคคลเม่ือพ�นกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือข�อมูลท่ีไม�เก่ียวข�องหรือเกินความจําเป�นตามวัตถุประสงคAในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลนั้น  

 
 

7. การเป=ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลให�บุคคลอ่ืน  
7.1 บริษัทฯ เปfดเผยและแบ�งปgนข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลกับบุคคลและนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคAการเก็บ รวบรวมและประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ 
เช�น ผู�ให�บริการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ�างงาน การรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู�ธุรกิจ 
ผู�พัฒนาระบบสารสนเทศ หน�วยงานของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีจําเป�นเพ่ือให�บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
และ ให�บริการแก�เจ�าของข�อมูล รวมถึงดําเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงคAการเก็บรวบรวมและประมวลผล
ข�อมูล ส�วนบุคคลตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้  



7.2 บริษัทฯ จะกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับข�อมูล มีมาตรการปกปQองข�อมูลของเจ�าของข�อมูลอย�างเหมาะสมและ
ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวเท�าท่ีจําเป�นเท�านั้น และดําเนินการเพ่ือปQองกันไม�ให�ใช�หรือเปfดเผย
ข�อมูลส�วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

 
8. การส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปต�างประเทศ  

8.1 บริษัทฯ อาจส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปยังบริษัทฯหรือบุคคลอ่ืนในต�างประเทศใน
กรณีท่ี จําเป�นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจ�าของข�อมูลเป�นคู�สัญญา หรือเป�นการกระทําตามสัญญา
ระหว�างบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนAของเจ�าของข�อมูลหรือเพ่ือใช�ในการดําเนินการ
ตามคําขอของเจ�าของข�อมูลก�อนเข�าทํา สัญญา หรือเพ่ือปQองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือ
สุขภาพของเจ�าของข�อมูลหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติ ตามกฎหมาย หรือเป�นการจําเป�นเพ่ือดําเนินภารกิจ
เพ่ือประโยชนAสาธารณะท่ีสําคัญ  

8.2 บริษัทฯ อาจเก็บข�อมูลของเจ�าของข�อมูลบนคอมพิวเตอรA เซิรAฟเวอรA หรือคลาวดAท่ีให�บริการโดยบุคคลอ่ืน 
และอาจใช�โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให�บริการซอฟทAแวรAสําเร็จรูป และ
รูปแบบของการให�บริการแพลตฟอรAมสําเร็จรูปในการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล แต�
บริษัทฯ จะไม�อนุญาตให�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�องสามารถเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลได� และจะกําหนดให�บุคคลอ่ืน
เหล�านั้นต�องมีมาตรการคุ�มครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

8.3 ในกรณีท่ีมีการส�งข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปยังต�างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ�มครองข�อมูล ส�วนบุคคและใช�มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือทําให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของ
ข�อมูลจะได�รับการคุ�มครอง และเจ�าของข�อมูลสามารถใช�สิทธิท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของ
ข�อมูลได�ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ จะกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับข�อมูลมีมาตรการปกปQองข�อมูลของเจ�าของ
ข�อมูลอย�างเหมาะสมและประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวเท�าท่ีจําเป�นเท�านั้น และดําเนินการเพ่ือ
ปQองกันไม�ให�บุคคลอ่ืนใช�หรือเปfดเผยข�อมูลส�วนบุคคล โดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

 
9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข�อมูลส�วนบุคคล  

9.1 ความปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลเป�นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได�นํามาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช�เพ่ือปกปQองข�อมูลส�วนบุคคลจากการสูญหาย การ
เข�าถึง การใช�หรือการเปfดเผยโดยไม�ได�รับอนุญาต การใช�งานในทางท่ีผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และ
การทําลาย โดยใช�เทคโนโลยีและข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย เช�น การเข�ารหัสและการจํากัดการ
เข�าถึง เพ่ือให�ม่ันใจว�า บุคคลท่ีได�รับอนุญาตเท�านั้นท่ีเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล และบุคคลเหล�านี้ได�รับการ
ฝIกอบรมเก่ียวกับความสําคัญของการปกปQองข�อมูลส�วนบุคคล  

9.2 บริษัทฯ จัดให�มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปQองกันการสูญหาย เข�าถึง ใช� เปลี่ยนแปลง 
แก�ไข เปfดเผยข�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�เปfดเผยท่ีมาของ
ข�อมูลส�วนบุคคล 

• สิทธิในการขอแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลให�ถูกต�อง เป�นปgจจุบัน 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� หรือเปfดเผยข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเจ�าของข�อมูล  
10.2 เจ�าของข�อมูลร�องเรียนในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือผู�ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล รวมท้ังลูกจ�างหรือผู�รับจ�าง

ของบริษัทฯ ฝjาฝkนหรือไม�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�าว 124 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 


