นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection)
บริ ษทั เอคิว เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (รวมเรี ยกว่า “บริ ษทั ”) เคารพความเป็ นส่ วนตัว และ
ตระหนักถึ งความสาคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของทุกท่าน บริ ษทั จึ งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ
มาตรการการดาเนิ นงานที่ รัดกุม เพื่อป้ องกันการเข้าถึ ง เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านโดยมิได้รับ
อนุญาต
เนื่ องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ. ศ. 2562 ("พระราชบัญญัติฯ") เพื่อกาหนดกระบวนการของบริ ษทั ฯใน
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กาหนดไว้ดา้ นล่าง)

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์
1.1

นโยบายนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้แน่ ใจว่าการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามพระราชบัญญัติฯ รวมถึ งกฎหมายและ
กฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศกาหนด อันเกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.2 นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั ผูถ้ ือหุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ผูใ้ ห้บริ การ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่
1.3 นโยบายฉบับนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ฯ ซึ่งพนักงานของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

2. นิยาม
“บริษัทฯ”
“บริษัทย่ อย”
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล”
“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล”
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล”
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”

หมายถึง บริ ษทั เอคิว เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
หมายถึง บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอียดตามที่ ระบุไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “บริษัทในเครือ”
หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลธรรมดา ซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น คู่คา้ ผู ้
ให้บริ การ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
หมายถึง บุคคล หรื อนิ ติบุคคล ซึ่ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามคาสัง่ หรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
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หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล ซึ่งมีความละเอียดอ่อน และ
ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ สาคัญต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่ งรวมถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติหรื อเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด
ซึ่ ง กระทบต่อ เจ้าของข้อมู ลส่ ว นบุ คคลในทานองเดี ยวกัน ตามที่ ค ณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบให้คาปรึ กษา ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติฯ รวมทั้งประสานงานและร่ วมมือกับสานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในประเด็นต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อันเกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่ งอาจถูกกาหนดว่า
จาเป็ นจะต้องดาเนินการโดยพระราชบัญญัติฯ
“คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีหน้าที่และ
อานาจกากับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้อปฏิบตั ิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วามอ่ อนไหว”

3. การเก็บรวบรวม/ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (Information collection request / Personal date)
บริ ษทั ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ดังนี้
3.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวมจากท่ าน (Personal data requested by company)
ข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่ บริ ษทั ได้รับโดยทางตรงหรื อทางอ้อม อัน
ประกอบไปด้วย
 ข้ อมูลแสดงตัวตน (Identity Data)
หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ รู ป
ถ่าย เลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสื อเดินทาง ลายมือชื่อ สถานภาพการสมรส และข้อมูลบุคคล
ในครอบครัว เป็ นต้น
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 ข้ อมูลติดต่ อ (Contract Data)
เช่น ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
 ข้ อมูลอ่ อนไหว (Sensitive Data)
เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ ข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data) ผลการตรวจสุ ขภาพ ความ
พิการ เป็ นต้น
 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเงิน (Financial and Transaction Data)
หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ข้อมูลการชาระเงิน เป็ นต้น
 ข้ อมูลทางเทคนิคและการใช้ งาน (Technical and Usage Data)
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลข IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบข้อมูลการค้นหา (Website Browsing)
จากการใช้ขอ้ มูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 ข้ อมูลสิ่งทีท่ ่ านสนใจ (Profile Data)
ชื่อผูใ้ ช้ในการสมัครงาน ข้อมูลความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผลในการเลือกซื้ อสิ นค้า และข้อมูลความเห็น
จากการตอบแบบสารวจ
 ข้ อมูลการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communication Data)
การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากบริ ษทั และบุคคลที่สาม (Third Party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับ
บริ ษทั เช่น เทปบันทึกกรณี ที่ท่านติดต่อเข้ามาทาง call center หรื อผ่านทางช่องทาง social media อื่น ๆ เป็ นต้น
3.2 การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (Use of personal data)
ข้อมูลที่ท่านจาเป็ นต้องให้ไว้กบั บริ ษทั และบริ ษทั สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
ได้ตามที่กฎหมายกาหนด โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม ได้แก่
 ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อ สัญญา หรื อมีความจาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเพื่อเข้าทาสัญญา หรื อ
ข้อมูลอื่ นใดตามที่ กฎหมายกาหนด ซึ่ งหากท่ านไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าวเหล่านี้ กับบริ ษทั บริ ษทั จะไม่สามารถ
ดาเนินการตามที่ท่านประสงค์ หรื อตามที่บริ ษทั ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรื อดาเนินการตามกฎหมายอื่นๆ
 การให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิ จกรรมต่างๆ
การบันทึกภาพของท่านผ่านกล้อง CCTV เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการรวบรวม ใช้ และ เปิ ดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตวั ตนของบุคคลได้ เพื่อคานวณอัตราของผูท้ ี่ เข้าถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อทาข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ และหาก
ข้อมูลสามารถกลับมาระบุตวั ตนได้ เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะถูกใช้ตามประกาศความเป็ นส่วนตัว
นี้
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4. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Source)
บริ ษทั อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่อไปนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ผูใ้ ห้บริ การ และ/หรื อ คู่คา้ ที่ประมวลผลข้อมูล
 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ รวบรวมจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น ชื่อของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต และ IP Address วันที่และเวลาที่
เยีย่ มชมเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เข้าเยีย่ มชม ที่อยูข่ องเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน (Disclosure)
บริ ษทั จะทาการประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกาหนด ดังต่อไปนี้
 เมือ่ ได้ รับความยินยอมจากท่ าน (Consent)
บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง และได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง
 เพือ่ เป็ นการปฏิบัตติ ามสัญญา (contract)
บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เมื่อจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งท่านเป็ น
คู่สัญญา หรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอของท่ านก่ อนเข้าทาสัญญา เช่ น การให้บริ การแก่ ท่าน การปฏิ บัติตาม
กระบวนการภายในของเราเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามสัญญา
 เพือ่ ปฏิบัตติ ามกฏหมาย (Legal Obligation)
บริ ษทั มีการประมวลผลข้อมูลโดยมีเหตุผลเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั เช่น การป้ องกันและตรวจจับ
ความผิดปกติของธุรกรรมที่นาไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมาย
กาหนด
 เพือ่ ประโยชน์ สาธารณะ (Public Interest)
ในบางกรณี บริ ษทั อาจมี ความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิ บตั ิหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการ
 เพือ่ ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
 บริ ษทั มีการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่ น เพื่อการบริ หารจัดการภายใน
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานในการทางานของบริ ษทั ซึ่ งการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั รวมถึงประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้
 เพื่อป้ องกัน รับมือ ลดความเสี่ ยง ที่อาจเกิดการกระทาผิดกฎหมาย รวมถึงการบันทึกภาพในพื้นที่บริ เวณโครงการหรื อ
พื้นที่อื่นๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของผูอ้ ยูอ่ าศัยภายในบริ เวณดังกล่าว
 เพื่อรั กษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่ น การจัดการข้อร้ องเรี ยน การเสนอสิ ทธิ ประโยชน์โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ทาง
การตลาด
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6. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน (Objective of data disclosure)
 เพื่ อ ท ารายการตามที่ ท่ า นประสงค์ โดยบริ ษ ัท จะเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐานของท่ า น เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล อี เ มล
เบอร์โทรศัพท์ และคาร้องขอหรื อความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้ เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อผ่าน
ทางช่องทางอื่นๆ อาทิ กรอกเอกสารแบบสอบถามเมื่อท่านแวะชมโครงการ เมื่อท่านติดต่อมายังบริ ษทั และแจ้งความ
ประสงค์ให้ติดต่อกลับเพื่อให้ขอ้ มูลโครงการ หรื อเพื่อดาเนินการตามอื่นๆ ตามที่ท่านร้องขอ
 เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การ
 เพื่อดาเนินการตามสัญญากับคู่สญ
ั ญาที่บริ ษทั จัดจ้างหรื อใช้บริ การ
 เพื่อดาเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญากับบริ ษทั
 เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ในกรณี ที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นการเพื่อเข้าทาสัญญา เพื่อทาการจัดซื้ อจัดจ้าง และตรวจสอบคุณภาพ
ของสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของผูใ้ ห้บริ การ อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุ คคล บริ ษทั จะกระทาภายใต้เหตุผลที่ กฎหมายรองรั บ โดยอาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านบนฐานทาง
กฎหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษา ผู ้ส มัค รงาน และ/หรื อ พนัก งานชั่ว คราว อาจถู ก น าไปใช้เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ เพื่อสัญญาจ้างงาน ประกันสังคม ภาษี ประกันภัย ประกันชี วิต – ประกันสุ ขภาพ การเข้าถึ งสิ ทธิ
สวัสดิ การเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ประวัติสุขภาพ การประเมินผลงาน การจ่ายเงิ นเดื อนค่าจ้าง การตรวจสอบประวัติ
การศึกษา ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ในบางตาแหน่งงาน) ตรวจสอบสถานะทางการเงิน(ในบางตาแหน่ งงาน) และ/
หรื อ ประวัติส่วนบุคคลสาหรับการรับสมัครงาน
7. การตลาด (Marketing)
การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านในด้านการตลาดและการโฆษณา เรามีกลไกการควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ดังนี้
 เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการส่ งเสริมการขาย
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน ข้อมูลทางเทคนิ คและการใช้งาน (Technical and Usage Data) และข้อมูลความ
สนใจ (Profile Data) ของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ เหมาะสมให้กบั ท่าน รวมถึงเพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร นาเสนอสิ ทธิประโยชน์และโปรโมชัน่ ต่างๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดได้ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out) ด้านล่าง
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 การยกเลิกการรับข้ อมูลการตลาด (Opting Out)
ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับข่าวสารจากเราได้ โดยส่ งอีเมลมาที่ INFO@aqestate.com และ Call center 1636 ในกรณี ที่
ท่านเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับข่าวสารทางการตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การแก่ท่าน
หรื อธุรกรรมอื่นใดที่ท่านมีกบั บริ ษทั
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal data disclosure)
บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล และจะเปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ดา้ นบน อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ การให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้แก่บริ ษทั ย่อย ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อบุคคลอื่นที่กาหนด โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่
บุ คคลดังกล่ าว บริ ษทั จะดาเนิ นการให้ บุค คลดัง กล่าวเก็บ รั กษาข้อมูล ส่ วนบุ คคลไว้เป็ นความลับ และไม่น าไปใช้เพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เช่น การ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ และ/หรื อ หน่วยงานกากับดูแล บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลใน
กรณี ที่มีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้ องร้องหรื อดาเนิ นคดีตาม
กฎหมาย หรื อการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
9. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Security)
บริ ษทั ฯ จะกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ สอดคล้องกับกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ระเบี ยบ และแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ จะสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้และตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การ
จัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล โดยได้มีการกาหนดให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายฯ
และแนวปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ เพื่อให้ บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติฯโดย
สมบูรณ์
10. แนวทางในการดาเนินการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Protection of personal data)
บริ ษทั ฯ จะกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ สอดคล้องกับกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ จะสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ และตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การ
จัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล โดยได้มีการกาหนดให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายฯ
และแนวปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ เพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติฯโดย
สมบูรณ์
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11. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัทฯ มีดงั ต่ อไปนี้
 กาหนดสิ ทธิในการเข้าถึง ใช้ เปิ ดเผย การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เฉพาะบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่กาหนดเท่านั้น
รวมถึ งต้องมี การยืนยันตัวบุ คคลสาหรั บผูท้ ี่ เข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุ คคล ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายจะต้องปฏิ บัติตาม
ข้อกาหนดอย่างเคร่ งครัด
 เอกสารที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงานถูกห้ามไม่ให้นากลับมาใช้ซ้ า เอกสารดังกล่าวจะถูกทาลายเมื่อพนักงานพ้น
สภาพการเป็ นพนักงานไปแล้ว 2 ปี หรื อเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาตไว้เป็ นการเฉพาะ ยกเว้นกรณี ที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
 กรณี ที่เกิดการฝ่ าฝื นมาตราการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรื อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
รั่วไหลสู่สาธารณะ บริ ษทั ฯ จะแจ้งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้ทราบโดยเร็ ว บริ ษทั ฯ จะแจ้งหน่วยงานราชการตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัติฯ และบริ ษทั จะรับผิดชอบในการเยียวยาความเสี ยหายต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับ
ความเสี ยหายจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เมื่อได้ตรวจสอบและพิสูจน์แล้วว่าเป็ นความผิดพลาดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการรับผิดชอบความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล กรณี ที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทาการเปิ ดเผยข้อมูลของตนแก่บุคคลอื่นหรื อบุคคลภายนอกโดยสมัครใจ และ/หรื อ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ละเลย
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
อีกทั้งการรับส่ งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตยังคงมีขอ้ จากัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย แม้บริ ษทั จะมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม บริ ษทั จึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเปิ ดเผยผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ ดังนั้น บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะโดยตรง หรื อโดยอ้อม จากการ
เข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุ ญาต (Unauthorized Access) ที่ ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั เราเป็ นผู ้
ละเลย
12. ระยะเวลาจัดเก็บ และสถานทีจ่ ดั เก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Retention)
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จาเป็ น ตามวัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการรวบรวมและ
ครอบครองข้อมูลส่ วนบุคคล ระยะเวลาการครอบครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่บงั คับใช้
สาหรับแต่ละเรื่ อง บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นระยะเวลาหนึ่ งหลังจากที่สัญญาหมดอายุ โดยที่ ระยะเวลา
ดังกล่าวเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายเกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการจัดเก็บและ/หรื อระบบที่เหมาะสมในการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ เช่น กรณี อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดี ฯลฯ บริ ษทั ฯอาจต้องเก็บ
รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเกิ นระยะเวลาที่ กาหนด ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลจะระบุอยู่ในบันทึ กกิ จกรรมการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะกาหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลที่สาม (รวมถึงผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล)
ซึ่ งเป็ นผูร้ ับข้อมูลจากบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่ บริ ษทั ฯ
กาหนด เมื่อต้องมีการดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล

หน้า 7

13. สิทธิเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject Rights)
บริ ษทั ฯ จะไม่จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าระยะเวลาการจัดเก็บที่กาหนดในข้อ 12 ข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ จะลบหรื อ
ทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลหลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระบุไว้สาหรับข้อมูลแต่ละประเภท เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลไม่
จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป หรื อ
ตามคาขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริ ษทั ฯ จะมีหน้าที่ตรวจสอบและแยกข้อมูลส่วนบุคคลที่สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา
และดาเนินการทาลายเอกสารตามรู ปแบบและวิธีการดังต่อไปนี้
 หากข้อมูลส่ วนบุคคลถูกจัดเก็บไว้ในฉบับพิมพ์ การทาลายเอกสารที่ เกี่ ยวข้องควรดาเนิ นการโดยการใช้ เครื่ อง
ทาลายกระดาษ
 หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ แผนกที่ควบคุมเอกสารดังกล่าวควรติดต่อแผนกไอทีเพื่อ
ทาลายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
14. เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิร้องขอให้ ดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคล ดังต่ อไปนี้
 สิทธิในการถอนความยินยอม (Rigth to Withdraw Consent)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยบริ ษทั จะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็ วที่ สุดรวมถึงอาจทาการลบ
ข้อมูลของท่านออก เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
 สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Access)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและได้รับการทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าของข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้การครอบครองของบริ ษทั ฯ หรื อขอให้เปิ ดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้มาโดยปราศจาก
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
 สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to Data Portability)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรื อ ขอรับข้อมูลที่เราส่งหรื อโอนไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่มีเหตุผล
อื่นใดที่บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการได้
 สิทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Erasure)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริ ษทั ลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลได้ ในกรณี ดงั นี้
 เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริ ษทั ไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะ
ทาการประมวลผลได้
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 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาการคัดค้านการประมวลผล
 มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนื อจากที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านการประมวลผลเพื่อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และเราไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อนั ชอบธรรม






 สิทธิในการห้ ามมิให้ ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิหา้ มมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เมื่อไม่มีความจาเป็ นในการประมวลผลอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจาเป็ นเพื่อการใช้สิทธิ
เรี ยกร้องทางกฎหมาย
เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้มีการ
ประมวลผลแทนการลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
เมื่ออยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
เมื่ออยูใ่ นระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิง่ กว่า

 สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Object)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูล ในกรณี ดังนี้
 กรณี ที่เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 กรณี ที่เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
หรื อสถิติ เว้นแต่การจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 กรณี ที่เป็ นข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ดว้ ยเหตุจาเป็ นเพื่อการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อ เหตุจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริ ษทั ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิง่ กว่า
 สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to transfer personal data)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ที่จะได่รับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจากผูค้ วบคุมข้อมูล ผูค้ วบคุม
ข้อมูลต้องดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถอ่านได้หรื อใช้งานทัว่ ไปโดยใช้เครื่ องมือ หรื อ
อุปกรณ์อตั โนมัติ และสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยด้วยวิธีอตั โนมัติได้ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลยังมีสิทธิ ร้องขอให้ผคู ้ วบคุม
ข้อมูลส่ งหรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หากสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการ
อัตโนมัติหรื อร้องขอโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในรู ปแบบที่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ งหรื อถ่ายโอนไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
รายอื่น เว้นแต่จะเป็ นไปไม่ได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
 สิทธิในการร้ องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ร้องเรี ยนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องในกรณี ที่บริ ษทั ลูกจ้างหรื อผูร้ ับจ้าง
ของบริ ษทั กระทาการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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15. การบังคับใช้ (Enforcement)
 นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั ผูถ้ ือหุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ผูใ้ ห้บริ การ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่
 นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กบั ทุกการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในทุกรู ปแบบ
 ทุกแผนกในบริ ษทั ฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลด้วยความระมัดระวังสู งสุ ด และ
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัดเมื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็ นความลับสูงสุด การเข้าถึงหรื อการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็ น
การละเมิดระเบียบของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง อาจมีการดาเนิ นการทางวินัยกับผูฝ้ ่ าฝื นไม่ว่าความ
เสี ยหายจะเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรื อไม่ก็ตาม
16. การละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล (Infringement of personal information)
ในกรณี ที่บุคคลใดพบว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการรั่วไหลของข้อมูลส่ วน
บุคคล หรื อการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยบริ ษทั ฯ ที่ขดั แย้งหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดของ พระราชบัญญัติฯ และ/หรื อระเบียบ และ/หรื อข้อกาหนดที่ เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายฉบับนี้ โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 18 ของนโยบายฉบับนี้
 เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ จะประเมินการละเมิดและดาเนิ นการตามความ
จาเป็ นตามพระราชบัญญัติฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 ในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
จะถูกพิจารณาร่ วมกับการบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสม และการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วน
บุคคลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 ในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้หน่ วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องทราบตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัติฯ
17. การทบทวนนโยบาย (Policy review)
บริ ษทั ฯ อาจปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายนี้ โดยมิได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามพระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา รวมถึงออกระเบียบและประกาศ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่ งจะออกมาบังคับใช้ใน
อนาคต
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18. ช่ องทางการติดต่ อ (Contact)
รายละเอียดผู้ควบคุมข้ อมูล
 ชื่อ: บริษัท เอคิว เอสเตท จากัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: บริ ษทั เอคิว เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 102 ถนนริ มคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10130
โทรศัพท์: 02-033-5555
แฟ็ กซ์: 02-033-5566
สายด่วน: 1636
อีเมล: INFO@aqestate.com
Website: www.aqestate.com
 ชื่อ: Aquarius Hotel Collection
สถานที่ติดต่อ: บริ ษทั เอคิว เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 102 ถนนริ มคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-0335555
อีเมล: info@aquariushotelcollection.com
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