
นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับผู้ถอืหุ้นและกรรมการ  
บริษัท ควอลติีค้อนสตรัคชั่นโปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ำกดั (มหำชน) (“เรา”) เคำรพสิทธิควำมเป็นสว่นตวัของผูถื้อหุน้และกรรมกำร 

(“ท่าน”) และเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจวำ่ทำ่นไดร้บัควำมคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เรำจึงไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมเป็นสว่นตวั

ฉบบันีข้ึน้เพื่อแจง้ใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย (รวมเรียกวำ่ “การประมวลผล”) รวม

ตลอดถึงกำรลบ และท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ทัง้ช่องทำงออนไลน ์และช่องทำงอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด ดงันี ้  

1. วัตถุประสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย เช่น กำรบริหำรจดักำรบริษัท (เช่น กำรเริ่มตัง้ กำรเพิ่มทนุ ลดทนุ กำรปรบัโครงสรำ้ง

กิจกำร กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) กำรประชุมผูถื้อหุน้ กำรสรรหำและเป็นกรรมกำรบริษัท กำร
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท กำรจดักำรเก่ียวกบัสทิธิและหนำ้ที่ของผูถื้อหุน้ กำรจ่ำยเงินปันผล กำรจดัท ำบญัชี
และรำยงำน กำรตรวจสอบ เอกสำรตำมกฎหมำย กำรจัดส่งเอกสำรหรือหนังสือต่ำง ๆ รวมถึงหนำ้ที่ตำม
กฎหมำยตำ่ง ๆ ของกำรเป็นบริษัทจ ำกดั บริษัทมหำชนจ ำกดั หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย (แลว้แตก่รณี) 

1.2 เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงกำรเป็นสมำชิกแอปพลิเคชนัและกลุม่สิทธิประโยชนส์  ำหรบัท่ำน (ถำ้มี) 
เพื่อใหท้่ำนสำมำรถรบัสิทธิ และข่ำวสำรเก่ียวกบัโปรโมชนัและสทิธิประโยชนต์ำ่ง ๆ ตลอดจนเขำ้รว่มกิจกรรม
ของกำรเป็นสมำชิก 

1.3 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของเรำ หรือของบคุคลอื่น เช่น กำรบริหำรจดักำรบริษัท กำรบนัทึกภำพ
หรือเสียงกำรประชุม กำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรจัดกิจกรรม หรือกำรส่งข่ำวสำรหรือขอ้เสนอใด ๆ เพื่อ
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้หรอืกรรมกำร รวมถึงเพื่อใชส้ทิธิเรยีกรอ้งทำงกฎหมำย 

1.4 เพื่อป้องกันและระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น  เช่น กำรติดต่อในกรณี
ฉกุเฉิน กำรควบคมุโรคติดตอ่  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
2.1 เรำเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูร้บัมอบอ ำนำจหรือผูร้บัมอบฉนัทะ เมื่อท่ำนจองซือ้หรอื

เข้ำเป็นผู้ถือหุ้น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง รวมทั้งผ่ำนทำงนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรพัย ์(Broker) หรอืนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์เช่น ช่ือ นำมสกลุ ที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล ช่องทำงกำร
ติดต่อ สญัชำติ อำชีพ วนัเดือนปีเกิด เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี เลขประจ ำตวัประชำชน เลขทะเบียนนิติบคุคล 
บญัชีธนำคำร จ ำนวนหุน้  

2.2 กรณีที่ท่ำนสมคัรเป็นสมำชิกหรือไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นสมำชิกแอปพลิเคชันและกลุ่มสิทธิประโยชนส์  ำหรบั
ท่ำน เรำจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ประวตัิสขุภำพ ขอ้มูลควำมชอบและขอ้มูลผูต้ิดตำม 
หมำยเลขสมำชิกสำยกำรบิน ขอ้มลูของสมำชิกในครอบครวัของทำ่น ทัง้นี ้ทำ่นจะเป็นผูแ้จง้แจง้นโยบำยควำม
เป็นสว่นตวันีใ้หบ้คุคลดงักลำ่วทรำบ 
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2.3 เรำเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของกรรมกำรและผูท้ี่ ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร โดยจะเก็บขอ้มลูส่วน
บคุคลจำกท่ำนโดยตรง รวมทัง้จำกหนว่ยงำนของรฐั หน่วยงำนที่ก ำกบัดแูล ขอ้มลูที่มีกำรเปิดเผยสูส่ำธำรณะ 
ดงันี ้
(1) ในกระบวนกำรสรรหำ เรำจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจำกบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือเอกสำรที่

ทำงรำชกำรออกใหท้ี่สำมำรถใช้ในกำรยืนยันตัวตนได ้เช่น ช่ือนำมสกุล เพศ เลขที่บัตรประชำชน 
หมำยเลขหนงัสอืเดินทำง รูปถ่ำย วนัเดือนปีเกิด สญัชำติ สถำนท่ีเกิด สว่นสงู 

(2) ส ำหรบัผูด้  ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพิ่มเติม เช่น กำรจ่ำยคำ่ตอบแทน 
กำรจดัอบรม กิจกรรม สถำนะกำรสมรส ขอ้มลูเก่ียวกบัคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสำมีภรรยำ บตุร 
บิดำมำรดำ พี่นอ้ง หมูโ่ลหิต  หมำยเลขบญัชีธนำคำร อีเมล ประวตัิกำรศกึษำ อำชีพ ประวตัิกำรท ำงำน 
กำรเป็นกรรมกำรหรือมีต ำแหน่งในบริษัทหรือกิจกำรอื่น ๆ กำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยหรือผูถื้อหุน้ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ขอ้มลูกำรถือหลกัทรพัย ์ช่ือบริษัทหลกัทรพัย ์
ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร และขอ้มลูอื่นตำมที่กฎหมำยหรอืหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีก ำหนด  

2.4 เมื่อท่ำนเขำ้รว่มกิจกรรมใด ๆ ของเรำ เรำอำจมีกำรจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลเพิ่มเติมโดยขอควำมยินยอมจำก
ทำ่นเป็นกรณีไป   

2.5 เรำอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตำมที่กฎหมำยคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด เช่น ขอ้มูลสขุภำพ ขอ้มูลกำรแพอ้ำหำร ขอ้มูลกำรแพย้ำ เพื่อด ำเนินกำรเก่ียวกบั
กิจกรรมที่ทำ่นเขำ้รว่มประชมุหรอืกิจกรรมตำ่ง ๆ  ทัง้นีเ้รำจะขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกทำ่นเป็นรำยกรณี
ไปและจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุในกำรจัดใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกป้อง
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลชนิดพิเศษของทำ่น 

3. การใช้คุกกี ้
เรำมีกำรใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ตำมที่ก ำหนดไวต้ำม นโยบายการใชค้กุกี ้
 

4. การขอความยนิยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 
4.1 ในกรณีที่เรำเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอำศยัควำมยินยอมของทำ่น ทำ่นมีสทิธิที่จะถอน

ควำมยินยอมของท่ำนที่ใหไ้วก้ับเรำไดต้ลอดเวลำ ซึ่งกำรถอนควำมยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทำ่นไดใ้หค้วำมยินยอมไปแลว้ 

4.2 หำกท่ำนถอนควำมยินยอมที่ไดใ้ห้ไวก้ับเรำหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบำงอย่ำง อำจส่งผลให้เรำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์ำงสว่นหรือทัง้หมดตำมที่ระบไุวใ้นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีไ้ด ้

4.3 หำกท่ำนมีอำยไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ ์ก่อนกำรใหค้วำมยินยอมโปรดแจง้รำยละเอียดผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองใหเ้รำ
ทรำบเพื่อใหเ้รำสำมำรถด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองดว้ย 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
5.1 เรำจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคต์ำมประเภทขอ้มลูสว่น

บคุคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมำยจะอนญุำตใหม้ีระยะเวลำกำรเก็บรกัษำที่นำนขึน้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน จะเก็บรักษำข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำที่อำจ
คำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี)  
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5.2 เรำจัดใหม้ีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบคุคลเมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำร
เก็บรกัษำหรอืที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ เรำ
จดัใหม้ีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลเมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บ
รกัษำหรอืที่ไมเ่ก่ียวขอ้งหรอืเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น  
6.1 เรำเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นกบั 

(1) บคุคลและนิติบคุคลอื่นเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคก์ำรเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมที่ระบุ
ไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้เช่น หน่วยงำนรฐั (เช่น  กระทรวงพำณิชย ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด กระทรวงพำณิชย์ ศำลหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินคดี) ผู้ให้บริกำรที่
เก่ียวขอ้ง (เช่น ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรจดักำรประชุม สถำบนักำรเงิน ผูร้บัประกนัและตวัแทนหรือนำยหนำ้
ของผูร้บัประกนั บริษัทหลกัทรพัย ์ พนัธมิตรและคูธุ่รกิจ ที่ปรกึษำ ผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ และบคุคลอื่นท่ี
จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ตำมที่ระบไุวใ้นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้

6.2 เรำจะก ำหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มูลมีมำตรกำรปกป้องขอ้มูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลดังกล่ำวเท่ำที่จ  ำเป็นเท่ำนัน้ และด ำเนินกำรเพื่อป้องกันไม่ใหใ้ช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ปรำศจำกอ ำนำจโดยมิชอบ  

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
7.1 เรำอำจสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นออกนอกประเทศไทยในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึ่ง

ท่ำนเป็นคู่สญัญำ หรือเป็นกำรกระท ำตำมสญัญำระหวำ่งเรำกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่นเพื่อประโยชนข์องทำ่น
หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำ หรือเพื่อป้องกนัหรือระงับอนัตรำยต่อชีวิต 
รำ่งกำย หรือสขุภำพของท่ำนหรือบคุคลอื่น เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพื่อ
ประโยชนส์ำธำรณะที่ส  ำคญั  

7.2 เรำอำจเก็บขอ้มลูของท่ำนบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรห์รือคลำวดท์ี่ให้บรกิำรโดยบคุคลอื่น และอำจใชโ้ปรแกรม
หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำรใหบ้ริกำรซอฟทแ์วรส์  ำเร็จรูปและรูปแบบของกำรใหบ้ริกำร
แพลตฟอรม์ส ำเร็จรูปในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน แต่เรำจะไม่อนญุำตใหบ้คุคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะก ำหนดใหบุ้คคลอื่นเหล่ำนัน้ตอ้งมีมำตรกำรคุม้ครองควำมมั่นคง
ปลอดภยัที่เหมำะสม  

7.3 ในกรณีที่มีกำรส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ เรำจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคและใชม้ำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจะไดร้บักำรคุม้ครองและทำ่น
สำมำรถใชส้ิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไดต้ำมกฎหมำย รวมถึงเรำจะก ำหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มลู
มีมำตรกำรปกป้องขอ้มลูของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วเทำ่ที่จ ำเป็นเทำ่นัน้ 
และด ำเนินกำรเพื่อปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลอื่นใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปรำศจำกอ ำนำจโดยมิชอบ  
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8. มาตรการการความปลอดภยัส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
8.1 ควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเป็นสิง่ส  ำคญั เรำไดน้ ำมำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงเทคนิคและ

กำรบริหำรที่เหมำะสมมำใชเ้พื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลจำกกำรสญูหำย กำรเขำ้ถึงกำรใชห้รือกำรเปิดเผย
โดยไม่ไดร้บัอนญุำต กำรใชง้ำนในทำงที่ผิด กำรดดัแปลงเปลี่ยนแปลง และกำรท ำลำยโดยใชเ้ทคโนโลยีและ
ขัน้ตอนกำรรกัษำควำมปลอดภัย เช่น กำรเขำ้รหัสและกำรจ ำกัดกำรเขำ้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบุคคลที่ไดร้บั
อนญุำตเทำ่นัน้ท่ีเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นและบคุคลเหลำ่นีไ้ดร้บักำรฝึกอบรมเก่ียวกบัควำมส ำคญัของ
กำรปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.2 เรำจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมมนัคงปลอดภยัที่เหมำะสม เพื่อป้องกนักำรสญูหำย เขำ้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง 
แกไ้ข เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลจำกผูท้ี่ไม่มีสิทธิหรือหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัข้อมูลสว่นบคุคลนัน้ และจะจดัใหม้ี
กำรทบทวนมำตรกำรดงักลำ่วเมื่อมีควำมจ ำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหม้ีประสิทธิภำพใน
กำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัที่เหมำะสม  

9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
9.1 ทำ่นมีสทิธิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สรุปดงันี ้

(1) ถอนควำมยินยอมที่ทำ่นไดใ้หไ้วก้บัเรำในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 
(2) ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น หรอืขอใหเ้ปิดเผยที่มำของขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 
(3) ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก ำหนดไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น 
(4) คดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัทำ่น  
(5) ลบหรือท ำลำย หรือท ำใหข้้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได ้

(anonymization) 
(6) ระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 
(7) แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไมก่่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด  
(8) รอ้งเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล ในกรณีที่ เรำหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

รวมทัง้ลกูจำ้งหรอืผูร้บัจำ้งของเรำหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทัง้นี ้เรำจะพิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของทำ่นโดยเรว็ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีเรำ
ไดร้บัค ำรอ้งขอดงักลำ่ว และสทิธิตำมที่กลำ่วมำขำ้งตน้ เป็นไปตำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด 

9.2 ท่ำนสำมำรถใชส้ิทธิตำมกฎหมำยไดโ้ดยติดต่อผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (โดยจะเริ่มใชส้ิทธิไดเ้มื่อกฎหมำย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมีผลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล) 

10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
10.1 ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล: นำงสำว เพ็ญแข อทุยัฉำย บรษัิทควอลติีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ำกดั (มหำชน)  

สถำนท่ีติดตอ่: นิคมอตุสำหกรรมบำงปะอิน 144 หมู ่16  
ถ.อดุมสรยทุธ ์ต.บำงกระสัน้  อ.บำงปะอิน 
จ.พระนครศรอียธุยำ 13160  
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หมำยเลขโทรศพัท ์035 259 131-4  
10.2 กรณีที่ท่ำนมีขอ้สอบถำมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล โปรดติดต่อเบอร ์035 258 999 หรือ e-mail: 

qcon@qcon.co.th  
 

กรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้เรำจะประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่ผ่ำนทำง
เว็บไซตน์ี ้ซึ่งท่ำนควรเขำ้มำตรวจสอบควำมเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัเป็นครัง้ครำว โดยนโยบำยควำมเป็น
สว่นตวัฉบบัใหมจ่ะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกำศ 

 

 

 


