
 

 

ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มุ่งเน้นทีจ่ะใหบ้รกิารทีด่ทีีสุ่ดแก่ท่าน (“ท่าน” ) การไดร้บั
ความไวว้างใจและความเชื่อมัน่จากลกูคา้เป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ เราตระหนักถงึความส าคญัในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บรษิัทจงึมรีะบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมูล และขัน้ตอนการด าเนินงานที่
รดักุม รวมทัง้มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย น าไปใช้หรอื
เปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยมไิดร้บัอนุญาต 

บรษิทัขอแจง้ให้ท่านทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน รวมถงึรายละเอยีดการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ระยะเวลาในการ
เกบ็ และการแจง้ถงึสทิธเิจา้ของขอ้มลู ตามรายละเอยีดเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลดงันี้ 

1. เก่ียวกบัเรา 

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (Quality Houses Public Company Limited) ด าเนินธุรกจิหลกัใน
การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

2. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวมจากท่าน 

ขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบับุคคลซึง่ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลของเจา้ของขอ้มลูไดไ้ม่
ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของ
เจา้ของขอ้มลูได ้(anonymous data)  

บรษิทัจะท าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ดร้บัจากท่าน หรอืจากแหล่ง
อื่นทีเ่ชื่อถอืได ้เช่น หน่วยงานราชการ พนัธมติรทางธุรกจิ บรษิทัในเครอื เป็นตน้ อนัไดแ้ก่ 

o ขอ้มลูแสดงตวัตน (Identity Data): หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถระบุตวัตนของท่านไดไ้ม่ว่าทางตรง

หรอืทางออ้ม เช่น ชื่อ นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ เพศ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขใบขบัขี ่

หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง สถานภาพการสมรส เป็นตน้ 

o ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data): เช่น ทีอ่ยู ่อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์

o ขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive Data): ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทขอ้มูลอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลเชื้อชาต ิ

ความเชื่อ ศาสนา ขอ้มูลเกี่ยวกบัสุขภาพ และ ขอ้มูลชวีมติิ (biometric data) ขอ้มูลประวตัิ

อาชญากรรม รวมถึงข้อมูลอื่นใดในท านองเดยีวกนั เป็นต้น ทัง้นี้บรษิัทจะไม่ท าการประมวลผล

ขอ้มลูอ่อนไหวทุกประเภท 



 

 

o ขอ้มลูทางการเงนิ (Financial and Transaction Data): หมายเลขบญัช ีหมายเลขบตัรเครดติ  

หมายเลขบตัรเดบติ ขอ้มลูรายไดต่้อเดอืน ขอ้มลูการช าระเงนิ เป็นตน้ 

o ขอ้มลูทางเทคนิคและการใชง้าน (Technical and Usage Data): หมายเลข IP Address ขอ้มลูการ

เขา้สู่ระบบขอ้มลูการคน้หา (website browsing) จากการใชข้อ้มลู Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การ

ตัง้ค่า แพลตฟอรม์และเทคโนโลยอีื่น ๆ ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึเวบ็ไซตข์องเรา 

o ขอ้มลูสิง่ที่ท่านสนใจ (Profile Data): ชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่านในการแจง้ซ่อมออนไลน์ ประกาศเสนอ

ขายที่ดนิ หรอืสมคัรงาน ขอ้มูลความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผลในการเลอืกซื้อสนิค้า 

และขอ้มลูความเหน็จากการตอบแบบส ารวจ  

o ขอ้มลูการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communication Data): การตัง้ค่าของท่านในการ

รบัขอ้มูลการตลาดจากบรษิทัและบุคคลที่สาม (third party) รวมถงึขอ้มลูการตดิต่อกบับรษิทั เช่น 

เทปบนัทกึเสยีงกรณีทีท่่านเขา้มาตดิต่อทาง call center หรอืผ่านทางช่องทาง social media อื่น ๆ 

เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารรวบรวม ใช ้และ เปิดเผย ขอ้มลูโดยรวม (aggregated data) เช่น ขอ้มลูเชงิ
สถติ ิหรอืขอ้มลูประชากร ซึง่ขอ้มลูดงักล่าว เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบุตวัตนของบุคคลได ้รวมถงึการท าให้
ขอ้มลูเป็นขอ้มลูนิรนาม (anonymization) เพื่อค านวณอตัราของผูท้ีเ่ขา้ถงึเวบ็ไซต์ของบรษิทัหรอืท าขอ้มูล
เชงิสถิตต่ิาง และหากข้อมูลสามารถกลบัมาระบุตวัตนได้ บรษิทัจะถอืว่าขอ้มูลดงักล่าวนัน้เป็นขอ้มูลส่วน
บุคคลซึง่จะถูกใชต้ามประกาศความเป็นส่วนตวันี้ 

การเช่ือมต่อไปยงัหน้าเวบ็ไซตอ่ื์น (Third-Party Links) 

ประกาศความเป็นส่วนตวันี้จะสิ้นสุดลง เมื่อท่านคลกิลงิก์จากเวบ็ไซต์ของบรษิทัเชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซต์อื่น 
ซึง่ถอืว่าท่านได้สิน้สุดการเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของบรษิทัแลว้ ในกรณีทีเ่วบ็ไซต์อื่นมกีารเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อความเป็นส่วนตวัของท่าน บรษิทัขอแนะน าใหท้่านอ่าน
ประกาศความเป็นส่วนตวัของทุกเวบ็ไซตท์ีท่่านเขา้เยีย่มชม 

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 

บรษิทัจะท าการประมวลผลขอ้มลูของท่านภายใต้พืน้ฐานทางกฎหมาย อนัไดแ้ก่ 

ฐานความยินยอม (Consent)   

บรษิัทมกีารประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานความยนิยอม โดยจะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วตัถุประสงคท์ีแ่จง้และไดร้บัความยนิยอมจากท่านอย่างชดัแจง้ (Explicit Consent) 



 

 

 

เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามสญัญา (Contract) 

บรษิทัมกีารประมวลผลขอ้มลูภายใตฐ้านสญัญา เมือ่การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้จ าเป็นต่อการปฏบิตัิ
ตามสญัญาซึง่ท่านเป็นคู่สญัญา หรอืเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ เช่น 
การให้บรกิารแก่ท่าน การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของบรษิทัพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏบิตัิ
ตามสญัญา 

เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

บรษิทัมกีารประมวลผลขอ้มูลโดยมเีหตุผลเพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
เช่น การป้องกนัและตรวจจบัความผดิปกตขิองธุรกรรมที่น าไปสู่กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย การรายงานขอ้มูล
ส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามทีก่ฎหมายก าหนด 

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 

ในบางกรณี บรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นต้องประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานของรฐัใหด้ าเนินการ 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

- บรษิทัมกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใต้เหตุผลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น 

เพื่อการบรหิารจดัการภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนัเพื่อยกระดบัมาตรฐาน

ในการท างานของบรษิทัซึง่การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลของบรษิทัและประกาศความเป็นส่วนตวันี้ 

- การป้องกนั รบัมอื ลดความเสี่ยงที่อาจเกดิการกระท าผดิกฎหมาย รวมถงึการบนัทกึภาพในพื้นที่

บรเิวณโครงการหรอืพืน้ทีอ่ื่นๆ ของบรษิทัเพื่อการรกัษาความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัภายในบรเิวณ

ดงักล่าว 

- การรกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกค้า เช่น การจดัการข้อร้องเรยีน การเสนอสทิธิประโยชน์โดยไม่มี

วตัถุประสงคท์างการตลาด 

วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน  

ทัง้นี้บรษิทัเกบ็รวบรวม ใช ้และ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน  



 

 

- เพื่อวตัถุประสงค์อนัเกี่ยวเนื่องกบัสนิค้าหรอืบรกิารจากบรษิทัตามที่ท่านประสงค์ บรษิทัจะท าการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานของท่าน เมือ่ท่านลงทะเบยีนในหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทั เช่น ชื่อ นามสกุล 

อีเมล เบอร์โทรศพัท์ และค าร้องขอหรอืความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อท าการติดต่อกลบัหรอื

ด าเนินการตามค ารอ้งขอ 

- เพื่อปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้  

- เพื่อด าเนินการตามสญัญากบัคู่สญัญาทีบ่รษิทัจดัจา้งหรอืใชบ้รกิาร 

- เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง และ/หรอืเพื่อประโยชน์อื่นใดทีท่่านไดใ้หค้วาม

ยนิยอม 

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บรกิารภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) บรษิัทจะท าการ เก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูเพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการเพื่อเขา้ท าสญัญา เพื่อท าการจดัซือ้จดัจา้ง 
และตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืเพื่อประเมนิประสทิธภิาพของผูใ้หบ้รกิาร  

อยา่งไรกต็าม การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล บรษิทัจะกระท าโดยมฐีานกฎหมายรองรบั
บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลู 

การตลาด (Marketing) 

การใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในดา้นการตลาดและการโฆษณาบรษิทัมกีลไกการควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่าน ดงันี้ 

ข้อเสนอเพ่ือส่งเสริมการขาย (Promotional Offer) 

บรษิทัอาจใชข้อ้มลูประจ าตวั (identity data) ขอ้มลูการตดิต่อ (contact data) ขอ้มลูทางเทคนิคและการใช้
งาน (technical and usage data) และ ขอ้มลูโปรไฟล ์(profile data) เพื่อรบัรูถ้งึความสนใจของท่าน และน า
ความสนใจของท่านมาใช้ในการวเิคราะห์และน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารที่เหมาะสมให้กบัท่าน รวมถงึ
เพื่อแจง้ขอ้มลูขา่วสาร น าเสนอสทิธปิระโยชน์และโปรโมชัน่ของบรษิทั 

ท่านสามารถเลอืกทีจ่ะไม่รบัขอ้มลูข่าวสารดา้นการตลาดไดผ้่านช่องทางต่าง ๆ โปรดดูรายละเอยีดในหวัขอ้  
การยกเลกิการรบัขอ้มลูการตลาด (Opting Out) ดา้นล่าง 

 

 

 



 

 

การยกเลิกการรบัข้อมูลการตลาด (Opting Out) 

ท่านสามารถปฏเิสธไม่รบัข่าวสารจากบรษิทัได ้โดยส่งอเีมลมาที่ DPO@qh.co.th ในกรณีทีท่่านเลอืกทีจ่ะ
ปฏเิสธไมร่บัขา่วสารทางการตลาด การยกเลกิ/ปฏเิสธนี้จะไม่มผีลกระทบต่อผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารแก่
ท่านหรอืธุรกรรมอื่นใดทีท่่านมกีบับรษิทั 

คกุก้ี (Cookies) 

เวบ็ไซต์ของบรษิทัท าการจดัเกบ็คุกกี้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรบัปรุงเว็บไซต์ทีใ่หบ้รกิาร และสรา้งขอ้มลู
โปรไฟลเ์กีย่วกบัการเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยไมม่กีารเขา้ถงึฮารด์ไดรฟ์ของท่าน 

โดยท่านสามารถจดัการฟังก์ชนัคุกกี้ในหน้าการตัง้ค่าของบราว์เซอรไ์ด้ เช่น การเลอืกปิดคุกกี้บางประเภท
ตามทีท่่านตอ้งการ หากท่านตอ้งการทราบวธิกีารจดัการฟังกช์นัคุกกี ้โปรดไปยงัเมนูช่วยเหลอืในบราวเ์ซอร์
ของท่าน โดยการปิดฟังก์ชันคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการท าธุรกรรม การใช้
ฟังกช์นั และ การเขา้ถงึเนื้อหาบางอยา่งบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

รายละเอียดการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

เพื่อเป็นการเพิม่คุณภาพการบรกิาร และ/หรอืเพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร, การ
แจง้ข่าวสารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ, รวมถึงเป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสารเพื่อเชญิชวนเข้าร่วมงาน
กจิกรรม ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลการตลาดและ/หรอืโปรแกรมส่งเสรมิการขายผลติภณัฑ์ หรอืบรกิารบรษิัท 
บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บรษิทัในเครอื [List out all the companies] รวมถงึ
พนัธมติรทางธุรกจิของเรา 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นวรรคแรก บรษิทัไม่มนีโยบายในการขายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคล
ทีส่าม ขอ้มลูของท่านจะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั บรษิทัจะไม่ท าการเปิดเผยขอ้มลูของท่านเวน้แต่กรณีที่
จ าเป็น เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ได้แจง้แก่ท่านตามรายละเอยีดข้างต้น หรอืที่ได้รบัความยนิยอมจาก
ท่านไวก่้อนหน้านี้ ใหก้บับุคคลหรอืหน่วยงานดงัต่อไปนี้ 

o เปิดเผยขอ้มูลให้แก่ผู้ใหบ้รกิารภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) เช่น บรษิทั

ตวัแทน คู่คา้ ผูร้บัเหมา ทีป่รกึษา สถาบนัการเงนิ ผูใ้หบ้รกิาร Cloud Computing บรษิทัรบัจา้ง

ท ากจิกรรมทางการตลาด บรษิทัรบัจา้งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่อาจมทีัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยบุคคลหรอืหน่วยงานอื่นที่เราท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปนัน้ สามารถ

เกบ็รวบรวม และใชไ้ดเ้ฉพาะวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงเท่านัน้ 

o เปิดเผยขอ้มูลให้แก่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอื

เป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงาน 



 

 

4. มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล (Security Measures for 

Personal Data) 

บรษิัทมมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครดั และเคารพในความเป็น
ส่วนตวัของท่าน รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย โดย 

 จดัหมวดหมูใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูลบั (confidential information)  

 มมีาตรการในการบรหิารจดัการข้อมูล (Organizational Measure) และมาตรการเชงิเทคนิค 

(Technical Measure) เพื่อป้องกนัการดกัฟัง ปลอมแปลงขอ้ความ การเขา้ถงึ การใชง้าน หรอืการ

เปลี่ยนแปลงโดยมไิด้รบัอนุญาต เช่น ระบบสารสนเทศในการรกัษาความปลอดภยั นโยบายการ

รกัษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้ เป็นตน้  

 พนักงาน ลูกจา้ง และผูใ้หบ้รกิารภายนอกของบรษิทั (Supplier/ Outsource/ Service Provider) มี

หน้าทีต่อ้งรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ ตามสญัญารกัษาความลบัทีไ่ดล้งนามไวก้บั

บรษิทั 

 จดัท ากระบวนการเพื่อจดัการกบัการละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคล (data breach) และจะแจง้ให้ท่าน

ทราบหากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านถูกละเมดิ โดยการด าเนินการจะเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ทัง้นี้การรบัส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนตยงัคงมขี้อจ ากดัในการดูแลรกัษาความปลอดภยั แม้บรษิัทจะมี
มาตรการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดแล้วก็ตามบริษัทจงึไม่อาจรบัประกันความ
ปลอดภยัของข้อมูลที่ท่านเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนัน้บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสยีหายหรอืความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรอืโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อมูลโดยมไิด้รบั
อนุญาต (unauthorized access) ทีท่่านใหไ้วใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัเวน้แต่ในกรณทีีบ่รษิทัเป็นผูล้ะเลย 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบคุคล (Data Retention) 

บรษิัทจะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นในการบรรลุวตัถุประสงค์ที่
บรษิทัรวบรวมไว ้กรณทีีล่กูคา้สิน้สุดความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัไปแลว้ บรษิทัจะท าการเกบ็รกัษา
ขอ้มลูของท่านไวต้ามนโยบายการรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทั ซึง่เป็นก าหนดระยะเวลาอย่างน้อย 
10 ปี เพื่อการตรวจสอบการให้สนิค้าหรอืบรกิารแก่ท่าน และเพื่อวตัถุประสงค์ทางกฎหมาย และเมื่อ
สิน้สุดระยะเวลาในการเกบ็รกัษาแลว้ บรษิทัจะท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว 

 

 



 

 

6. สิทธิเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล (Data Subject Rights) 

ท่านมสีทิธติามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นค ารอ้งใช้สทิธิ
ตามช่องทางการติดต่อที่เราได้ให้ไว้ในหวัขอ้ “7.ติดต่อเรา” บรษิทัจะด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน
โดยเรว็ทีสุ่ดไมเ่กนิ 30 วนั หรอืมากกว่า ขึน้อยูก่บัปรมิาณและความซบัซอ้นของค ารอ้งขอ 

สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)  

ท่านมสีทิธขิอเพกิถอนความยนิยอมที่ใหไ้ว้กบับรษิทัในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านเมือ่ใดกไ็ด ้และบรษิทัจะหยดุการประมวลผลขอ้มลูของท่านโดยเรว็  ทัง้นี้ หากบรษิทัไมส่ามารถท า
การเก็บรวบรวม ใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ต่อไปภายใต้ฐานกฎหมายอื่น ๆ บรษิทัจะท าการลบ
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านออกดว้ย 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคล (Right to Access)  

ท่านมสีทิธขิอทราบและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทัหรอื ขอให้
บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ ซึ่งเมื่อบรษิัทได้รบัค าร้องขอแล้วจะ
ด าเนินการภายใน 30 วนั หรอืมากกว่า ขึน้อยูก่บัปรมิาณและความซบัซอ้นของค ารอ้งขอ 

สิทธิในการแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลให้ถกูต้อง (Right to Rectification) 

ท่านมสีทิธขิอให้บรษิทัด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความ
เขา้ใจผดิ 

สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมลูส่วนบคุคล (Right to Data Portability) 

ท่านมสีทิธขิอรบัขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัท่าน รวมทัง้มสีทิธขิอให้บรษิทัส่งหรอืโอนขอ้มูลไปยงัผู้ควบคุมขอ้มลูส่วน
บุคคลอื่นได ้ หรอื ขอรบัขอ้มลูทีบ่รษิทัส่งหรอืโอนไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  

สิทธิในการลบข้อมลูส่วนบคุคล (Right to Erasure) 

ท่านมสีทิธขิอให้บรษิทัลบ หรอื ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้
ในกรณดีงันี้  

o ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไม่มคีวามจ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรอืประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลอกีต่อไป 

o เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลและบรษิทัไม่มอี านาจ

ตามกฎหมายทีจ่ะท าการประมวลผลได ้

o เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล คดัคา้นการประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการตลาดแบบตรง  



 

 

o เป็นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย 

o เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลู (นอกเหนือจากที่เกี่ยวขอ้งกบัการคดัคา้น

การประมวลผลเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการตลาดแบบตรง) และบรษิทัไม่มเีหตุแห่งการอ้างการ

ประมวลผลโดยประโยชน์อนัชอบธรรม 

หากเกดิเหตุขา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งท าการลบหรอืท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบุตวับุคคลไดอ้กี 
โดยไม่ล่าชา้ และหากบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่สาธารณะ บรษิทัจะต้องท าการแจง้ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นให้ทราบถึงการใช้สทิธิในการลบของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้
ควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ท าการลบขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ดว้ย  
 
อย่างไรก็ตามบรษิัทสามารถปฏเิสธค าร้องขอได้ หากพสิูจน์ได้ว่าการประมวลผลข้อมูลนัน้มคีวาม
จ าเป็นดงัต่อไปนี้ 
1. บรษิทัแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่า 
2. เพื่อใช้ในการก่อตัง้สทิธิเรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรอืการใช้สิทธเิรยีกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
3. เพื่อวตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 
4. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีเ่กี่ยวกบัการจดัท าเอกสารประวตัศิาสตรห์รอืจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรอืทีเ่กีย่วกบัการศกึษาวจิยัหรอืสถติซิึง่ไดจ้ดัใหม้มีาตรการปกป้องทีเ่หมาะสมเพื่อคุม้ครอง
สทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

5. เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการ
ใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่บรษิทั 

สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล (Right to Restriction of Processing) 

ท่านมสีทิธใินการหา้มมใิหป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล เมือ่เขา้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

o การประมวลผลไมจ่ าเป็นอกีต่อไป แต่การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลยงัคงมคีวามจ าเป็นเพื่อการใช้

สทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย 

o เป็นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย แต่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ต้องการ

หา้มมใิหม้กีารประมวลผลแทนการลบหรอืท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

o เมือ่อยูใ่นระหว่างการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีท่่านรอ้งขอ 

o เมือ่อยูใ่นระหว่างการพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่า 



 

 

สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล (Right to Object) 

ท่านมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มลู ในกรณ ีดงันี้ 

o กรณีที่เป็นการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการตลาด

แบบตรง 

o กรณทีีเ่ป็นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร ์

ประวตัศิาสตรห์รอืสถติ ิเวน้แต่การจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะของบรษิทั 

o กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ของบรษิทัหรอื เหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เวน้แต่บรษิทัแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนั

ชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่า หรอื เป็นไปเพื่อก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติาม 

หรอื การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื การยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

ท่านมสีทิธริอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งในกรณีที่บรษิทั ลูกจา้งหรอืผู้รบัจา้งของบรษิทั กระท า
การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

7. ติดต่อเรา  

หากท่านต้องการตดิต่อเพื่อขอใช้สทิธขิองเจา้ของขอ้มูล หรอืหากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีนใดๆ ท่าน
สามารถตดิต่อไดด้งัช่องทางต่อไปนี้ 

o บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้สจ์ ากดั (มหาชน) (Quality Houses Public Company Limited) 

o สถานทีต่ดิต่อ:อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี ชัน้ 7, เลขที ่1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กทม.  

o อเีมล: DPO@qh.co.th   
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