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                    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) 

 

บริษทั เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั (รวมเรียกวา่ “บริษทั”) เคารพความเป็นส่วนตวั และ

ตระหนักถึงความส าคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของทุกท่าน บริษทัจึงมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และ

มาตรการการด าเนินงานท่ีรัดกุม เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึง เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิไดรั้บ

อนุญาต 
 เน่ืองจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบบัน้ี ซ่ึง
เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ. ศ. 2562 ("พระราชบญัญติัฯ") เพ่ือก าหนดกระบวนการของบริษทัฯใน 
เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีก าหนดไวด้า้นล่าง) 
 

1. ขอบเขตและวตัถุประสงค์ 
1.1     นโยบายน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปตามพระราชบญัญติัฯ รวมถึงกฎหมายและ

กฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด อนัเก่ียวขอ้งกบัการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.2     นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ ผูใ้ห้บริการ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย             
ท่ีบริษทัฯ ด าเนินกิจการอยู ่

1.3     นโยบายฉบบัน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ ซ่ึงพนกังานของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 

2. นิยาม 
“บริษัทฯ”                                หมายถึง บริษทั เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั 
“บริษัทย่อย”                           หมายถึง บริษทัย่อยของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดตามท่ีระบุไวบ้น 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “บริษัทในเครือ” 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”           หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการรวบรวม ใช ้หรือ 
    เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”    หมายถึง บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ ผู ้

ใหบ้ริการ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ  
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ตามค าสัง่หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
“ข้อมูลส่วนบุคคล”                                 หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ เก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่วา่ทางตรง

หรือทางออ้มแต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 
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“ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว”          หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล ซ่ึงมีความละเอียดอ่อน และ

ก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส าคญัต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลซ่ึงรวมถึง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั เช้ือชาติหรือเผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือใน
ลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ 
ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด 
ซ่ึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

 “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”         หมายถึง เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบให้ค าปรึกษา ดูแล และติดตามการปฏิบติัตาม
พระราชบัญญติัฯ รวมทั้ งประสานงานและร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในประเด็นต่างๆ ของบริษทัฯ อนัเก่ียวขอ้งกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจถูกก าหนดวา่
จ าเป็นจะตอ้งด าเนินการโดยพระราชบญัญติัฯ 

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัฯ โดยมีหนา้ท่ีและ
อ านาจก ากบัดูแล ออกหลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือขอ้ปฏิบติัอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
 
3. การเกบ็รวบรวม/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Information collection request / Personal date) 

บริษทัขอแจง้ให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ดงัน้ี 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวมจากท่าน (Personal data requested by company) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลของเจา้ของขอ้มูลไดไ้ม่ว่าทางตรง 

หรือทางออ้ม บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัไดรั้บโดยทางตรงหรือทางออ้ม อนั
ประกอบไปดว้ย 

 ข้อมูลแสดงตวัตน (Identity Data) 

หมายถึง ขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัตนของท่านไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด เพศ รูป

ถ่าย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขใบขบัขี่ หมายเลขหนงัสือเดินทาง ลายมือช่ือ  สถานภาพการสมรส และขอ้มูลบุคคล
ในครอบครัว เป็นตน้ 
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 ข้อมูลตดิต่อ (Contract Data) 

เช่น  ท่ีอยู ่อีเมล ์เบอร์โทรศพัท ์ขอ้มูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) 

เช่น ขอ้มูลเช้ือชาติ ความเช่ือ ศาสนา ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ ขอ้มูลชีวมิติ (Biometric Data) ผลการตรวจสุขภาพ ความ

พิการ เป็นตน้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัการเงนิ (Financial and Transaction Data) 

หมายเลขบญัชีธนาคาร หมายเลขบตัรเครดิต  หมายเลขบตัรเดบิต ขอ้มูลรายไดต้่อเดือน ขอ้มูลการช าระเงิน เป็นตน้ 

 ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (Technical and Usage Data) 

ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลข IP Address ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบขอ้มูลการคน้หา (Website Browsing) 
จากการใชข้อ้มูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า แพลตฟอร์มและเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา 

 ข้อมูลส่ิงทีท่่านสนใจ (Profile Data) 

ช่ือผูใ้ชใ้นการสมคัรงาน ขอ้มูลความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ และขอ้มูลความเห็น
จากการตอบแบบส ารวจ 

 ข้อมูลการตลาดและการส่ือสาร (Marketing and Communication Data) 

การตั้งค่าของท่านในการรับขอ้มูลการตลาดจากบริษทั และบุคคลท่ีสาม (Third Party) รวมถึงขอ้มูลการติดต่อกบั
บริษทั เช่น เทปบนัทึกกรณีท่ีท่านติดต่อเขา้มาทาง call center หรือผา่นทางช่องทาง social media อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

3.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Use of personal data) 

ขอ้มูลท่ีท่านจ าเป็นตอ้งให้ไวก้บับริษทั และบริษทัสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น

ไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่ตอ้งขอความยนิยอม ไดแ้ก่ 

 ขอ้มูลท่ีท่านให้ไวเ้พ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลเพ่ือเขา้ท าสัญญา หรือ

ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงหากท่านไม่ให้ขอ้มูลดงักล่าวเหล่าน้ีกับบริษทั บริษทัจะไม่สามารถ

ด าเนินการตามท่ีท่านประสงค ์หรือตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ไวต้่อท่าน หรือด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนๆ 

 การให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจดักิจกรรมต่างๆ 

การบนัทึกภาพของท่านผา่นกลอ้ง CCTV เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการรวบรวม ใช ้และ เปิดเผย ขอ้มูลโดยรวม เช่น ขอ้มูลเชิงสถิติ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ี

ไม่สามารถระบุตวัตนของบุคคลได ้เพ่ือค านวณอตัราของผูท่ี้เขา้ถึงเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ หรือท าขอ้มูลเชิงสถิติต่างๆ และหาก

ขอ้มูลสามารถกลบัมาระบุตวัตนได ้เราจะถือวา่ขอ้มูลดงักล่าวนั้นเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงจะถูกใชต้ามประกาศความเป็นส่วนตวั

น้ี 
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4. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Source)  

 บริษทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีสาม เช่น ตวัแทน ผูใ้หบ้ริการ และ/หรือ คู่คา้ท่ีประมวลผลขอ้มูล 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีรวบรวมจากการเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ เช่น ช่ือของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต และ IP Address วนัท่ีและเวลาท่ี

เยีย่มชมเวบ็ไซต ์เวบ็ไซตท่ี์เขา้เยีย่มชม ท่ีอยูข่องเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมต่อโดยตรงกบัท่ีอยูข่องบริษทัฯ 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Disclosure) 

บริษทัจะท าการประมวลผลขอ้มูลของท่านตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

 เมือ่ได้รับความยนิยอมจากท่าน (Consent) 

  บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ และไดรั้บความยนิยอมจากท่านอยา่งชดัแจง้ 

 เพือ่เป็นการปฏิบัตติามสัญญา (contract) 

 บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เม่ือจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็น

คู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา เช่น การให้บริการแก่ท่าน การปฏิบัติตาม

กระบวนการภายในของเราเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัตามสญัญา 

 เพือ่ปฏิบัตติามกฏหมาย (Legal Obligation) 

 บริษทัมีการประมวลผลขอ้มูลโดยมีเหตุผลเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทั เช่น การป้องกนัและตรวจจบั

ความผิดปกติของธุรกรรมท่ีน าไปสู่กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย การรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

 เพือ่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 

 ในบางกรณี บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าท่ี

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐใหด้ าเนินการ 

 เพือ่ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

 บริษทัมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพ่ือการบริหารจดัการภายใน 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานในการท างานของบริษทั ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี 

 เพื่อป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียง ท่ีอาจเกิดการกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงการบนัทึกภาพในพ้ืนท่ีบริเวณโครงการหรือ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือการรักษาความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัภายในบริเวณดงักล่าว 

 เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์กับลูกคา้ เช่น การจัดการขอ้ร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวตัถุประสงค์ทาง

การตลาด 
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6. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Objective of data disclosure) 

 เพ่ือท ารายการตามท่ีท่านประสงค์ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของท่าน เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล             

เบอร์โทรศพัท ์และค าร้องขอหรือความคิดเห็นท่ีท่านไดใ้หไ้ว ้เม่ือท่านลงทะเบียนผา่นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั หรือผา่น

ทางช่องทางอ่ืนๆ อาทิ กรอกเอกสารแบบสอบถามเม่ือท่านแวะชมโครงการ เม่ือท่านติดต่อมายงับริษทัและแจง้ความ

ประสงคใ์หติ้ดต่อกลบัเพ่ือใหข้อ้มูลโครงการ หรือเพ่ือด าเนินการตามอ่ืนๆ ตามท่ีท่านร้องขอ 

 เพื่อปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการ 

 เพ่ือด าเนินการตามสญัญากบัคู่สญัญาท่ีบริษทัจดัจา้งหรือใชบ้ริการ 

 เพ่ือด าเนินการตามสญัญาท่ีท่านเป็นคู่สญัญากบับริษทั 

 เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอม 

ในกรณีท่ีท่านเป็นผูใ้ห้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการเพ่ือเขา้ท าสัญญา เพ่ือท าการจดัซ้ือจดัจา้ง และตรวจสอบคุณภาพ

ของสินคา้หรือบริการ หรือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผูใ้ห้บริการ อยา่งไรก็ตามการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคล บริษทัจะกระท าภายใตเ้หตุผลท่ีกฎหมายรองรับ โดยอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานทาง
กฎหมายท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ พนักงาน ท่ีปรึกษา ผู ้สมัครงาน และ/หรือ พนักงานชั่วคราว อาจถูกน าไปใช้เพ่ือ

วตัถุประสงค์ต่อไปน้ี เพ่ือสัญญาจ้างงาน ประกันสังคม ภาษี ประกันภยั ประกันชีวิต – ประกนัสุขภาพ การเขา้ถึงสิทธิ

สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล  ประวติัสุขภาพ การประเมินผลงาน การจ่ายเงินเดือนค่าจา้ง การตรวจสอบประวติั

การศึกษา ตรวจสอบประวติัอาชญากรรม (ในบางต าแหน่งงาน) ตรวจสอบสถานะทางการเงิน(ในบางต าแหน่งงาน) และ/
หรือ ประวติัส่วนบุคคลส าหรับการรับสมคัรงาน 

7. การตลาด (Marketing) 

 การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในดา้นการตลาดและการโฆษณา เรามีกลไกการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ดงัน้ี 

 เพือ่วตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย 

เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ขอ้มูลทางเทคนิคและการใชง้าน (Technical and Usage Data) และขอ้มูลความ

สนใจ (Profile Data) ของท่าน เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเหมาะสมให้กบัท่าน รวมถึงเพ่ือแจง้ขอ้มูล

ข่าวสาร น าเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชัน่ต่างๆ ท่านสามารถเลือกท่ีจะไม่รับขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาดไดผ้่านช่องทาง

ต่าง ๆ โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ การยกเลิกการรับขอ้มูลการตลาด (Opting Out) ดา้นล่าง 
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 การยกเลกิการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out) 

ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับข่าวสารจากเราได ้โดยส่งอีเมลมาท่ี  INFO@aqestate.com และ Call center 1636 ในกรณีท่ี

ท่านเลือกท่ีจะปฏิเสธไม่รับข่าวสารทางการตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธน้ี จะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภณัฑห์รือการให้บริการแก่ท่าน

หรือธุรกรรมอ่ืนใดท่ีท่านมีกบับริษทั 

 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data disclosure)  

 บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของขอ้มูลส่วน

บุคคล และจะเปิดเผยตามวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไวด้า้นบน อยา่งไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษทัฯ 

และ/หรือ การใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอ่ืนท่ีก าหนด โดยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่

บุคคลดังกล่าว บริษทัจะด าเนินการให้บุคคลดังกล่าวเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั และไม่น าไปใช้เพื่อ

วตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้

 บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด เช่น การ

เปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงานก ากบัดูแล บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใน

กรณีท่ีมีการร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอขอ้มูลเพื่อการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตาม
กฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย 

 
9. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security) 
 บริษทัฯ จะก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนกังานของบริษทัฯ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
บริษทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การ
จดัเก็บรักษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไดมี้การก าหนดให้พนกังานของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฯ 
และแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้เพื่อให้ บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯโดย
สมบูรณ์ 
 
10. แนวทางในการด าเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Protection of personal data) 
 บริษทัฯ จะก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ และแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนกังานของบริษทัฯ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
บริษทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การ
จดัเก็บรักษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไดมี้การก าหนดให้พนกังานของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฯ 
และแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้เพื่อให้บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯโดย
สมบูรณ์ 

mailto:INFO@aqestate.com%20และ
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11. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มดีงัต่อไปนี ้

 ก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง ใช ้เปิดเผย การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีก าหนดเท่านั้น 
รวมถึงตอ้งมีการยืนยนัตวับุคคลส าหรับผูท่ี้เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะตอ้งปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 เอกสารท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานถูกห้ามไม่ให้น ากลบัมาใชซ้ ้ า เอกสารดงักล่าวจะถูกท าลายเม่ือพนกังานพน้
สภาพการเป็นพนกังานไปแลว้ 2 ปี หรือเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายอนุญาตไวเ้ป็นการเฉพาะ ยกเวน้กรณีท่ีอยู่
ระหวา่งการด าเนินการทางกฎหมายอ่ืน ๆ 

 กรณีท่ีเกิดการฝ่าฝืนมาตราการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบบัน้ี หรือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น
 ร่ัวไหลสู่สาธารณะ บริษทัฯ จะแจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยเร็ว บริษทัฯ จะแจง้หน่วยงานราชการตามท่ี
 ก าหนดในพระราชบญัญติัฯ และบริษทัจะรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บ
 ความเสียหายจากการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เม่ือไดต้รวจสอบและพิสูจน์แลว้วา่เป็นความผิดพลาดของบริษทัฯ 

 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลท าการเปิดเผยขอ้มูลของตนแก่บุคคลอ่ืนหรือบุคคลภายนอกโดยสมคัรใจ และ/หรือ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ละเลย
หรือไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 
 อีกทั้งการรับส่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตยงัคงมีขอ้จ ากดัในการดูแลรักษาความปลอดภยั แมบ้ริษทัจะมีมาตรการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งเขม้งวดแลว้ก็ตาม บริษทัจึงไม่อาจรับประกนัความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีท่านเปิดเผยผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได ้ดงันั้น บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะโดยตรง หรือโดยออ้ม จากการ
เขา้ถึงขอ้มูลโดยมิไดรั้บอนุญาต (Unauthorized Access) ท่ีท่านให้ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัเราเป็นผู ้
ละเลย 

 
12. ระยะเวลาจดัเกบ็ และสถานทีจ่ดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention) 
 บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็น ตามวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการรวบรวมและ
ครอบครองขอ้มูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการครอบครองขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีบงัคบัใช้
ส าหรับแต่ละเร่ือง บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงหลงัจากท่ีสัญญาหมดอายุ โดยท่ีระยะเวลา
ดงักล่าวเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดโดยกฎหมายเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะจดัให้มีการจดัเก็บและ/หรือระบบท่ีเหมาะสมในการ
จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท ภายใตส้ถานการณ์เฉพาะ เช่น กรณีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี ฯลฯ บริษทัฯอาจตอ้งเก็บ
รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเกินระยะเวลาท่ีก าหนด ระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจะระบุอยู่ในบันทึกกิจกรรมการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ จะก าหนดใหพ้นกังาน บุคลากร ตวัแทน และบุคคลท่ีสาม (รวมถึงผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) 
ซ่ึงเป็นผูรั้บขอ้มูลจากบริษทัฯ มีหน้าท่ีรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบัและมีความปลอดภยัตามมาตรการท่ีบริษทัฯ 
ก าหนด เม่ือตอ้งมีการด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
 



 

หนา้ 8 
 

 
13. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights) 
 บริษทัฯ จะไม่จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเกินกวา่ระยะเวลาการจดัเก็บท่ีก าหนดในขอ้ 12 ขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะลบหรือ
ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีระบุไวส้ าหรับขอ้มูลแต่ละประเภท เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไม่
จ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอีกต่อไป หรือ
ตามค าขอจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 แผนกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษทัฯ จะมีหนา้ท่ีตรวจสอบและแยกขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส้ินสุดระยะเวลาการเก็บรักษา
และด าเนินการท าลายเอกสารตามรูปแบบและวธีิการดงัต่อไปน้ี 

  หากขอ้มูลส่วนบุคคลถูกจดัเก็บไวใ้นฉบบัพิมพ ์ การท าลายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งควรด าเนินการโดยการใช ้เคร่ือง
ท าลายกระดาษ 

  หากขอ้มูลส่วนบุคคลถูกเก็บไวใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แผนกท่ีควบคุมเอกสารดงักล่าวควรติดต่อแผนกไอทีเพ่ือ
ท าลายเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

14. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมสิีทธิร้องขอให้ด าเนินการใด ๆ เกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปนี ้

 สิทธิในการถอนความยนิยอม (Rigth to Withdraw Consent) 

     เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีให้ไวก้บับริษทัในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือใดก็ได ้โดยบริษทัจะหยุดการประมวลผลขอ้มูลของท่านโดยเร็วท่ีสุดรวมถึงอาจท าการลบ

ขอ้มูลของท่านออก เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัยงัมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

         เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและไดรั้บการท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เจา้ของขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใตก้ารครอบครองของบริษทัฯ หรือขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดม้าโดยปราศจาก
ความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล 

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Data Portability) 
          เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลไปยงัผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน หรือ ขอรับขอ้มูลท่ีเราส่งหรือโอนไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่มีเหตุผล
อ่ืนใดท่ีบริษทัไม่สามารถด าเนินการได ้

 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 
          เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอใหบ้ริษทั ลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุ

ตวับุคคลได ้ในกรณีดงัน้ี 
 เม่ือขอ้มูลดงักล่าวไม่มีความจ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอีกต่อไป 
 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและบริษทัไม่มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะ

ท าการประมวลผลได ้
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 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ าการคดัคา้นการประมวลผล 
 มีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล (นอกเหนือจากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัคา้นการประมวลผลเพ่ือ

วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง) และเราไม่มีเหตุแห่งการอา้งการประมวลผลโดยประโยชน์อนัชอบธรรม 

 สิทธิในการห้ามมใิห้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
          เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือไม่มีความจ าเป็นในการประมวลผลอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลยงัคงมีความจ าเป็นเพ่ือการใชสิ้ทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย 

 เป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตอ้งการห้ามมิให้มีการ
ประมวลผลแทนการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 

 เม่ืออยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีท่านร้องขอ 
 เม่ืออยูใ่นระหวา่งการพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัยิง่กวา่ 

 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
                   เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูล ในกรณี ดงัน้ี 
 กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
 กรณีท่ีเป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์เก่ียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์

หรือสถิติ เวน้แต่การจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 กรณีท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดด้ว้ยเหตุจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือ เหตุจ าเป็นเพ่ือ

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เวน้แต่บริษทัไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัยิง่กวา่ 
 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to transfer personal data) 

           เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะได่รับขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลจากผูค้วบคุมขอ้มูล ผูค้วบคุม
ขอ้มูลตอ้งด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่านไดห้รือใชง้านทัว่ไปโดยใชเ้คร่ืองมือ หรือ
อุปกรณ์อตัโนมติั และสามารถใชห้รือเปิดเผยดว้ยวิธีอตัโนมติัได้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมีสิทธิร้องขอให้ผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่งหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอ่ืน หากสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการ
อตัโนมติัหรือร้องขอโดยตรงเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่งหรือถ่ายโอนไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล
รายอ่ืน เวน้แต่จะเป็นไปไม่ไดเ้น่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค 

     สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 
                    เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีบริษทั ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้ง
ของบริษทั กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
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15. การบังคบัใช้ (Enforcement)  

 นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ ผูใ้ห้บริการ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย             

ท่ีบริษทัฯ ด าเนินกิจการอยู ่

 นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัทุกการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลในทุกรูปแบบ 
 ทุกแผนกในบริษทัฯ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดว้ยความระมดัระวงัสูงสุด และ

ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัดเม่ือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบบัน้ี 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลถือเป็นความลบัสูงสุด การเขา้ถึงหรือการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในทางท่ีผิดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตถือเป็น

การละเมิดระเบียบของบริษทัฯ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาจมีการด าเนินการทางวินัยกบัผูฝ่้าฝืนไม่ว่าความ
เสียหายจะเกิดข้ึนกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 
 

16. การละเมดิข้อมูลส่วนบุคคล (Infringement of personal information) 
 ในกรณีท่ีบุคคลใดพบวา่มีการร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการร่ัวไหลของขอ้มูลส่วน
บุคคล หรือการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทัฯ ท่ีขดัแยง้หรือไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติัฯ และ/หรือระเบียบ และ/หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งภายใตน้โยบายฉบบัน้ี โปรดแจง้
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ผา่นช่องทางท่ีระบุไวใ้นขอ้ 18 ของนโยบายฉบบัน้ี 

 เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะประเมินการละเมิดและด าเนินการตามความ
จ าเป็นตามพระราชบญัญติัฯ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ในการบริหารความเส่ียงขององค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
จะถูกพิจารณาร่วมกบัการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และการตรวจสอบการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะแจง้ให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบตามท่ี
ก าหนดในพระราชบญัญติัฯ 
 

17. การทบทวนนโยบาย (Policy review) 
 บริษทัฯ อาจปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายน้ี โดยมิไดแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชก าหนด  พระราชกฤษฎีกา  รวมถึงออกระเบียบและประกาศ ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ซ่ึงจะออกมาบงัคบัใชใ้น
อนาคต  
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 11 
 

18. ช่องทางการตดิต่อ (Contact) 
รายละเอยีดผู้ควบคุมข้อมูล 

 ช่ือ: บริษัท เอควิ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีติดตอ่: บริษทั เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10130  
โทรศพัท:์ 02-033-5555 
แฟ็กซ์: 02-033-5566 
สายด่วน: 1636 
อีเมล: INFO@aqestate.com 
Website: www.aqestate.com 

 ช่ือ: Aquarius Hotel Collection 

สถานท่ีติดต่อ: บริษทั เอคิว  เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท:์  02-0335555 
อีเมล:  info@aquariushotelcollection.com 

 

 

 

 

http://www.aqestate.com/
mailto:info@aquariushotelcollection.com



