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ประกาศความเป็นส่วนตวัของผูถ้ือหุ้น 

 

บรษิัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัฯ”) ให้ความส าคญักบัความเป็นส่วนตวัและมุ่งมัน่ที่จะคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่าน (“ข้อมลูส่วนบคุคล”) อย่างเคร่งครดั ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) บรษิทัฯ จงึได้
จดัท าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ข ึน้ เพือ่แจง้ใหท้่านทราบถงึรายละเอยีดและวธิทีีบ่รษิทัฯ ปฏบิตัเิกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลู ไดแ้ก่ 
การเกบ็ รวบรวม การใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ดงันี้ 
 

1. วตัถปุระสงค ์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเกบ็ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมือ่มเีหตุผลทีเ่หมาะสมในการด าเนินการ 
และ/หรอื ทีก่ฎหมายก าหนดใหก้ระท าการได ้ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหก้บับุคคลภายนอกดว้ย โดยบรษิทัฯ จะประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคล ตามวตัถุประสงคภ์ายใตฐ้านทางกฎหมายตามที ่พ.ร.บ.ฯ ไดก้ าหนดเอาไว ้ดงัต่อไปนี้ 

  

วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษทัฯ 

ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

 เพือ่การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ของ
ท่านทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมา 

 ฐานความยนิยอม 

 เพือ่การยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคล 
 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารจดัการหุน้ รวมทัง้ หุน้ และ/หรอื หลกัทรพัย์

อื่นใดของบรษิทัฯ ทีอ่าจจดัใหม้ขี ึน้หรอืออกจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอนาคต 
อาท ิการเขา้ชื่อซื้อหุน้ การช าระค่าหุน้ การโอนขาย หรอืจ าหน่ายหุน้ด้วย
ประการอื่น  

 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการสรา้งฐานขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ บนัทกึลงในสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ออกใบหุน้ และจดัท าบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 
คนืทุน หรอืผลประโยชน์อืน่ใด แก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ 
ส่งขา่วสาร ขอ้เสนอ หรอืการด าเนินการจดัการใดๆ เกีย่วกบัสทิธแิละ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึกจิกรรมอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้  

 เพื่อการตรวจสอบดูแลความสงบเรยีบร้อยและรกัษาความปลอดภยัของ
บุคคล  และทรัพย์สินของบริษัทฯ  เช่น  การบันทึกภาพถ่ายและ
ภาพเคลือ่นไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด 

 ฐานสญัญา 

 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 

 เพือ่การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐัใด ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏบิตัติามกฎหมาย การสบืสวนของเจ้าพนักงาน 
หรอืหน่วยงานก ากบัดแูลหรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้ผกูพนั
ที่กฎหมายหรือภาครฐัก าหนด ทัง้นี้  รวมถึงหน่วยงานของรฐัหรอืรฐับาล
ต่างประเทศทีเ่จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลอาศยัอยู่ 

 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 
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2. การเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบคุคล  

บรษิัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิัทฯ เก็บ
รวบรวมนัน้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์และเหตุการณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไปของการเป็นผูถ้อืหุน้และการถอืหุน้ของบรษิทั 

2.1 แหล่งขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 
บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย เช่น 
 ขอ้มลูทีท่่านไดใ้หไ้วก้บัทางบรษิทัฯ โดยตรง 
 ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากบุคคลภายนอก   
 ขอ้มลูทีร่ะบบ เครือ่งมอื หรอืเวบ็ไซตข์องทางบรษิทัฯ ทีท่่านไดเ้ขา้ใชง้าน 

 
2.2 ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 

ประเภทของ “ข้อมลูส่วนบุคคล” ทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้ หรอืเปิดเผย (รวมเรยีกวา่  
“การประมวลผล”) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงขอ้มลูส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้ 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการระบุตวัตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนังสอื

เดนิทาง หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขประจ าตวัอื่นๆ ในเอกสารทีท่างราชการออกให ้รวมถงึ
ขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่รากฏอยู่บนเอกสารทีร่าชการออกใหเ้พือ่ใชใ้นการยนืยนัตวัตน ลายมอืชื่อ ภาพถ่าย 
ขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถใชใ้นการระบุตวัตนได ้ 

 ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัตวัตนของผู้ถือหุ้น เช่น เพศ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ ภาพบนบตัรประจ าตวัประชาชน 
หนังสอืเดนิทาง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบนัทกึโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตัง้อยู่ภายใน
พืน้ทีข่องบรษิทัฯ  

 ข้อมลูการติดต่อ เช่น ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล  
 ข้อมลูทางการเงินและธรุกรรม เช่น ขอ้มลูบญัชธีนาคาร  
 ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์เช่น ขอ้มลูจราจรทางอเิลก็ทรอนิกส์ ขอ้มลูการเขา้ถงึเวบ็ไซต์ ขอ้มลูการใชอ้เีมล 
 ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น 

- ศาสนา 
- เชือ้ชาต ิ
 
บรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวของท่านบางประเภท  อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ 

จะไมป่ระมวลผลขอ้มลูประเภทนี้ โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน เวน้แต่ในกรณทีีก่ฎหมายอนุญาตให้
สามารถกระท าได ้

 
2.3 วธิกีารประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

 ในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะไดร้บัการแจ้งถึงรายละเอยีดต่างๆ วตัถุประสงค์และฐาน
ทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ตามทีร่ะบุในประกาศฯ ฉบบันี้ หรอืหากเป็นกรณีทีก่ฎหมาย
ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลใดต้องไดร้บัความยนิยอมจาก
ท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

 ในกรณีที่บรษิทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวนัที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบั บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงค์เดมิทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 
ซึ่งท่านมสีทิธใินการถอนความยนิยอม โดยติดต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อทีร่ะบุไวใ้น  ขอ้ 8 
ของประกาศฯ ฉบบันี้  ทัง้นี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาค าขอยกเลิกความยินยอมของท่านและ
ด าเนินการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด  
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2.4 การปฏเิสธไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯ 
ในกรณีที่บรษิัทฯ จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวแก่บรษิทัฯ อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจท าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตส้ญัญาหรอื
กฎหมายในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได ้ในกรณดีงักล่าว บรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏเิสธการด าเนินการอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
 

3. การขอความยินยอม และผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการไม่ให้ หรือ ถอนความยินยอม 

3.1 บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมเพื่อการประมวลผลขม้ลูสว่นบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ
อนัเกี่ยวข้องกบัวตัถุประสงค์ในข้อ 1. โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหนังสือให้ความยินยอมแนบท้าย
ประกาศฯ ฉบบัน้ี (และทีอ่าจมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง) เท่านัน้ 
 

3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธทิี่
จะถอนความยนิยอมของท่านทีใ่หไ้วก้บับรษิทัฯ   
 

3.3 หากท่านไม่ให ้หรอื ถอนความยนิยอมที่ไดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯ หรอืปฏเิสธไม่ใหข้อ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้
บรษิทัฯ ไมส่ามารถด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศความเป็น
สว่นตวัน้ีได ้ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ดงัต่อไปนี้ 

4.1 การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 ผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง ตวัแทน ตวัแทนช่วง หรอืผูใ้หบ้รกิารทีท่ างานใหก้บับรษิทัฯ หรอืใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การเชญิประชุมผู้ถอืหุ้น การจ่ายเงนิปันผล หรอืด าเนินการใดๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหุน้ของบรษิทั  ซึ่งให้รวมถงึผู้
รบัจา้งช่วง ผูใ้หบ้รกิาร กรรมการ และเจา้หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิารดงักล่าวนี้ดว้ย 

 บุคคล หรอืบรษิทัใดๆ ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งบรษิทั การควบรวม หรอืเขา้ถอืครองกจิการทีเ่กดิขึน้
หรอือาจเกดิขึน้ โดยรวมถงึการโอนสทิธ ิหรอืหน้าทีใ่ด ๆ ซึง่บรษิทัฯ มอียู่ภายใตส้ญัญาระหว่างท่านกบับรษิทัฯ  

 หน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร ส านักงานส่งเสรมิการลงทุน กระทรวงพาณิชย ์กรณีทีก่ฎ หรอืระเบยีบ
ของหน่วยงานราชการ บงัคบับรษิทัฯ ใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

 บุคคลใดๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัค าสัง่จากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลดงักล่าว 
 

4.2 การโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
บรษิัทฯ อาจต้องส่ง หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อจดัเก็บ และ/หรอืประมวลผลในการ
ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ และด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯ จะไมอ่นุญาตใหบุ้คคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้ถงึขอ้มลูสว่น
บุคคลดงักล่าว และจะก าหนดใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสมและเป็นไปตามพ.ร.บ.ฯ 
 

5. การเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล 

บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าทีจ่ าเป็น เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูดงักล่าว  

5.1 กรณทีีเ่ป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้  บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาทีท่่านเป็น
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ เป็นระยะเวลา 11 ปี นบัจากวนัทีท่่านไดอ้อกจากการเป็นผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ขอ้มลูส่วนบุคคลที่
ปรากฎในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้และใบหุน้ ซึง่บรษิทัจ าเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มลูไวต้ามกฎหมายตลอดเวลาทีบ่รษิทัฯ ยงัคงมี
สถานะทางกฎหมาย 
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5.2 กรณีที่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยกลอ้ง CCTV ที่อยู่ในพื้นทีท่ ัว่ไปของบรษิทัฯ  บรษิัทฯ จะเก็บรกัษา
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดเ้กบ็รวบรวม 
 

ภายหลงัจากทีร่ะยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลสิน้สุดลง บรษิทัฯ จะท าลาย ลบ หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลู
ทีไ่มส่ามารถระบุตวัเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้ เวน้แต่ในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็นทางกฎหมาย หรอืเหตุผลทางเทคนิคอนุญาตให ้บรษิทัฯ อาจ
เกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวน้านกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไวน้ัน้  

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 

ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมสีทิธใินขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามทีไ่ดบ้ญัญตัิเอาไว้ในกฎหมายการคุ้มครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยบรษิัทฯ เคารพสทิธขิองท่าน และจะด าเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการประมวลผล
ขอ้มลูของท่านอย่างทนัท่วงท ี

ท่านมสีทิธดิ าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนี้ 

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณทีีบ่รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัความยนิยอม
ของท่าน ท่านมสีทิธทิี่จะถอนความยนิยอมที่ใหบ้รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทัง้นี้ 
บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานตามกฎหมายอื่นในการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
 

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของบรษิทัฯ จากทางบรษิทัฯ 
 

6.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอใหบ้รษิทัแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านให้
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบรูณ์ 
  

6.4 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบคุคล: ท่านมสีทิธริอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการ ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูส่วน
บุคคลนัน้ไมส่ามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณทีีไ่มม่เีหตุผลอนัสมควรใหบ้รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านต่อไป โดยท่านสามารถใชส้ทิธใินการขอใหบ้รษิทัฯ ลบขอ้มลูส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกบัสทิธใินการคดัคา้นในขอ้
ถดัไป อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะพจิารณาแต่ละค าขอดว้ยความระมดัระวงัตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
 

6.5 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านมสีทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลภายใต้ฐาน
ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ นอกจากนี้ ท่านยงัมสีทิธคิดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
หากบรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด การบนัทกึและวเิคราะห์ลกัษณะ
ทางจติวทิยาและพฤตกิรรมของบุคคล (Profiling) 
 

6.6 สิทธิในการขอให้มีการระงบัการประมวลผล: ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านเป็นการชัว่คราว เมือ่ท่านต้องการใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กต้อง หรอืเมือ่ท่านรอ้งขอให้
บรษิทัฯ พสิจูน์เหตุผล หรอืฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
 

6.7 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหบ้รษิทัส่ง หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านทีส่ามารถใชง้านโดยทัว่ไปไดใ้นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น สทิธดิงักล่าวนี้จะใชไ้ด้
เฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บรษิัทฯ และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวได้
กระท าโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรอืในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจ าเป็นต้องได้รบัการประมวลผล
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพนัภายใตส้ญัญาได ้ 
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6.8 สิทธิในการย่ืนข้อร้องเรียน: ท่านมสีทิธยิื่นขอ้รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัที่เกีย่วขอ้ง รวมไปถึงคณะกรรมการ

คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเห็นว่า บรษิัทฯ หรอืพนักงานของบรษิัทฯ หรอืผู้ให้บรกิารฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามพ.ร.บ.ฯ หรอืประกาศอื่นๆ ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 
 

ท่านอาจใชส้ทิธขิา้งตนของท่านไดต้ลอดเวลา โดยตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางการตดิต่อตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 8 ดา้นล่าง 
 
บรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูบางประการจากท่านเพือ่ใชใ้นการยนืยนัตวัตนของท่านและรบัรองสทิธขิองท่านในการ

เขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล (หรอืเพื่อใชส้ทิธอิื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภยัทีจ่ะท าใหท้่านมัน่ใจไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านจะไมถู่กเปิดเผยต่อบุคคลทีไ่มม่สีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว  

 
บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายามในการตอบกลบัค าขอทีถู่กตอ้งตามกฎหมายภายใน 14 วนัท าการ ในบางกรณ ีบรษิทัฯ อาจใชเ้วลา

มากกว่า 14 วนัท าการ หากค าขอของท่านมคีวามซบัซอ้น หรอืท่านยืน่ค าขอเขา้มาเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งค าขอ ในกรณดีงักล่าว บรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบและจะท าการแจง้สถานะของค าขอใหท้่านทราบอยู่เสมอ 

 

7. ความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิง่ บรษิทัฯ จะตรวจสอบและใชม้าตรการรกัษา
ความปลอดภยัขององคก์ร ทัง้ทางกายภาพ และทางเทคนิคทีเ่หมาะสมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่า
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกท าลายโดยไม่ตัง้ใจ ถูกเปิดเผยหรอืถูกน าไปใชใ้นทางที่ผดิวตัถุประสงค์ หรอื ถูกเขา้ถึงโดย
บุคคลอื่นทีไ่มม่อี านาจเขา้ถงึ 

 

8. การจดัการกบัเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสยั 

ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ เพื่อรอ้งเรยีนเกีย่วกบัวธิกีารทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรอืสอบถามขอ้สงสยั
ไดท้ีช่่องทาง ดงัต่อไปนี้  

 ตดิต่อที ่: บรษิทัแคททาเลอร(์ประเทศไทย)จ ากดั 
 อเีมล : ctchr@cataler.co.th  
 หมายเลขโทรศพัท ์:  033-103-770-97 

 

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

บรษิทัฯ จะทบทวนประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ฉบบันี้อย่างสม ่าเสมอ และอาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงประกาศ
ความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ฉบบันี้ โดยท่านสามารถดกูารแกไ้ขเปลีย่นแปลงครัง้ล่าสุด ไดจ้ากวนัทีด่า้นล่างของประกาศความเป็น
ส่วนตวั (Privacy Notice) ผ่านทาง อเีมล ctchr@cataler.co.th  ของบรษิทัฯ  
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หนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลส าหรบัผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ  

ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

 

 

 

บรษิทั แคททาเลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัฯ”) ใหค้วามส าคญักบัการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล และเคารพในความเป็น
ส่วนตวัของท่านเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะถูกเกบ็ รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยภายใต้มาตรการการรกัษาความ
ปลอดภยัอย่างเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเกบ็ รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคล และเพื่อใหบ้รษิทัฯ ยงัคงสามารถท าสญัญาและด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บัท่านได ้บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าหนังสอืขอความยนิยอมจาก
ท่านในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพือ่วตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้ 

 

ท่านมสีทิธทิี่จะปฏเิสธการให้ความยนิยอม ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ดา้นล่าง ทัง้นี้ หากท่านไม่ใหค้วามยนิยอม หรอืถอนความยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯ อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถด าเนินการเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัได้ 

 

1. ท่านยินยอมให้บริษทัฯ ประมวลผลข้อมลูศาสนา เช้ือชาติ หมู่โลหิต (ถ้ามี) ท่ีระบอุยู่บนบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือ
เดินทางของท่าน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้ท่าน เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของท่าน เพ่ือใช้ประกอบการเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษทัฯ  

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม 

 
2. ท่านยินยอมให้บริษทัฯ ประมวลผลภาพถ่าย หรือ ภาพเคล่ือนไหวของท่านท่ีได้เกบ็รวบรวมมาจากการการประชุม และจดั

กิจกรรมภายในบริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ของบริษทัฯ ได้ 

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม 

 

ในการลงนามด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าได้อ่าน และรบัทราบประกาศความเป็นส่วนตวัของบรษิัทฯ แล้ว และข้าพเจ้ารบัทราบว่า 
ขา้พเจา้มสีทิธถิอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้ภายใต้เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ไดต้ลอดเวลา โดย
แจง้ใหก้บับรษิทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึการถอนความยนิยอมเช่นว่านัน้ไดท้ีช่่องทางต่าง ๆ ตามทีร่ะบุเอาไวใ้นประกาศความเป็น
ส่วนตวัของบรษิทัฯ  

 

 

ลงชือ่: _____________________________ ผูใ้หค้วามยนิยอม 

(    ) 

 

วนัที:่ _______________________________ 

 

ผูถ้ือหุ้น : 
ชื่อ – สกุล:         อาย:ุ        

   หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง:          


