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ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

1 บทน า 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“บริษัทฯ” หรือ “กันกุลฯ”) ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อบรรลุเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจที่ได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพสงูสดุ โดยใหค้วำมส ำคญัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นีส่้วนหนึ่งของกำรด ำเนินกำรนัน้ คือกำร
ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม หำกบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมใดไดจ้ดัท ำและประกำศใชป้ระกำศกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเองแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบั
ตำมประกำศกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเหล่ำนั้น และบริษัทดังกล่ำวนั้นจะท ำหน้ำที่เป็นผู้
ควบคมุและด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลส ำหรบักิจกรรมของตนเอง 

ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้(“ประกาศฯ”) ระบุเหตผุลในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล
ของท่ำน โดยอธิบำยถึงขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวมจำกบุคคลต่ำง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ท ำธุรกิจดว้ย และ
วิธีกำรที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูดงักล่ำว 

2 การบังคับใช้ 

ประกำศฯ นีใ้ชก้บักำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลโดยบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดงัต่อไปนี ้

• “บริการของบริษัทฯ” ไดแ้ก่ กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑห์รือกำรใหบ้ริกำรของบริษัทฯ แก่ลูกคำ้ของ
บรษิัทฯ 

• “บริการของคู่ค้า” ไดแ้ก่ กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์รือกำรใหบ้ริกำรแก่บริษัทฯ โดยบริษัทคู่คำ้หรือผู้
ใหบ้รกิำรของบรษิัทฯ 

• “บริการผู้มาเยือน” ไดแ้ก่ กำรจดัหำโดยบรษิัทฯ ซึ่งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงหอ้งประชมุ และ
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและบรกิำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ที่จดัใหแ้ก่ผูม้ำเยือนส ำนกังำนของบรษิัทฯ และ 

• “ธุรกรรมของบริษัทฯ” ไดแ้ก่ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้ง
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
กรรมกำร ตวัแทน และลกูจำ้งของบรษิัทฯ หรือธุรกรรมของบรษิัทฯ กบับคุคลอื่นใดที่มีควำมสมัพนัธ์
กนั เป็นตน้ 

กำรอำ้งถึงค ำว่ำ “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในประกำศฯ นี ้เป็นกำรอำ้งถึงบคุคลซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคล
ดงักล่ำวนัน้ถูกประมวลผลโดยหรือในนำมของบริษัทฯ เก่ียวกับบริกำรของบริษัทฯ บริกำรของคู่คำ้ บริกำรผู้
มำเยือน หรือธุรกรรมของบรษิัทฯ อนึ่ง เพื่อมิใหเ้กิดขอ้สงสยัใหใ้ชก้ำรตีควำมดงัต่อไปนี ้

• กำรอำ้งถึงค ำว่ำ “ลูกค้า” หรือ “คู่ค้า” ในประกำศฯ นี ้ใหร้วมถึงลูกจำ้ง พนักงำน กรรมกำร หรือ
ตวัแทนของลกูคำ้หรือคู่คำ้ดว้ย ซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลดงักล่ำวนัน้ถกูประมวลผลโดยหรือใน
นำมของบรษิัทฯ  

• ประกำศฯ นีใ้ช้กับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล (รวมถึงลูกจ้ำงหรือพนักงำนของ
บคุคลนัน้) ซึ่งอำจจะเป็นคู่สญัญำในธุรกรรม หรือคู่ควำมในกำรพิจำรณำคดีทำงกฎหมำยซึง่บรษิทัฯ 
เก่ียวขอ้งอยู่ดว้ย 
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3 ข้อมูลเกี่ยวกับท่านทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงขอ้มลูใด ๆ เก่ียวกับท่ำนซึ่งสำมำรถใชร้ะบุตวัตนของท่ำนได ้แต่ไม่รวมถึง
ขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งถกูท ำใหไ้ม่สำมำรถระบตุวัตนของบคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูได ้(anonymous data) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว รวมถึง ขอ้มูลของท่ำนเก่ียวกับเชือ้ชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำม
พิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่ำนในท ำนอง
เดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประกำศก ำหนด โดยบริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลู
ส่วนบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวในกรณีจ ำกดั เช่น ขอ้มลูเรื่องศำสนำ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเตมิของกำร
เก็บขอ้มลูเฉพำะกรณีดงักล่ำวในขอ้ 4 (วตัถปุระสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำยในกำรใชข้อ้มลูของท่ำนโดยบรษิทั
ฯ) และขอ้ 5 (วิธีกำรใชข้อ้มลูของท่ำน)  

บรษิัทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิอำชญำกรรมและกำรกระท ำผิดของท่ำนในกรณีจ ำกดั ซึ่งกรณี
เช่นนีจ้ะเป็นไปเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ (เช่น กรณีที่บริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรฟอกเงิน) หรือกรณีที่ท่ำนใหข้อ้มลูนัน้ซึ่งจ ำเป็นส ำหรบักำรใหบ้รกิำรบำงประเภทของบรษิัทฯ  

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลประเภทต่ำง ๆ ของท่ำน ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดจ้ัดแบ่งขอ้มูลของท่ำน
ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ตำมทำ้ยนี ้โดยระบุขอ้ก ำหนดกำรใชข้อ้มลูในแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ หรือในนำม
ของบรษิัทฯ ซึ่งขอ้ก ำหนดดงักล่ำวไดน้ ำมำใชใ้นประกำศฯ ฉบบันี ้

ข้อมูลทีต่้องใช้ส าหรับการท าสัญญากับคู่สัญญาและการท าธุรกรรมของบริษัทฯ   

• ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหนังสือรบัรองนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อผูถื้อหุน้ หรือเอกสำรใดๆ ที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย ์ไดแ้ก่ ชื่อและนำมสกุลของกรรมกำรและผูถื้อหุน้ และที่อยู่ของกรรมกำรและผูถื้อ
หุน้ เลขบตัรประจ ำตวัประชำชนของกรรมกำรและผูถื้อหุน้ 

• ขอ้มูลที่อยู่ในบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรระบุตัวตนอื่น ไดแ้ก่ (1) ชื่อและนำมสกุล (2) 
หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน (3) วนัเกิด (4) ที่อยู่ (5) ภำพถ่ำยของผูถื้อบตัร (6) หมู่เลือด และ (7) 
ศำสนำ 

• ขอ้มลูที่อยู่ในทะเบียนบำ้น ไดแ้ก่ (1) เลขรหสัประจ ำบำ้น (2) ที่อยู่ (3) ประเภทและลกัษณะบำ้น (4) 
สญัชำติ (5) เพศ (6) ชื่อและนำมสกุลของบิดำมำรดำผูใ้หก้ ำเนิด (7) เลขประจ ำตวัประชำชนของ
บิดำมำรดำ (8) สญัชำติของบิดำมำรดำ และ (9) ถิ่นท่ีอยู่เดิมของท่ำน และ 

• ขอ้มูลที่จ  ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรใหบ้ริกำรของบริษัทฯ กำรใหบ้ริกำรของคู่คำ้ และกำรท ำธุรกรรมของ
บรษิัทฯ  ไดแ้ก่ (1) ชื่อและนำมสกลุ (2) หมำยเลขโทรศพัท ์(3) อีเมล (4) ที่อยู่ และ (5) ต ำแหน่งงำน 

ข้อมูลทางการเงนิส าหรับการช าระหนี ้

• ขอ้มลูที่ท่ำนใหบ้รษิัทฯ ที่เก่ียวกบัรำยละเอียดของบญัชีธนำคำรและบตัรอิเล็กทรอนิกสท์ี่ใชเ้พื่อกำร
ช ำระเงินต่ำง ๆ 

  



 

ปรบัปรุงเมือ่เดอืนมีนาคม 2565 

3 

ข้อมูลกล้องวงจรปิด 

• ขอ้มลูภำพจำกกลอ้งวงจรปิดของบรษิัทฯ และขอ้มลูอื่น ๆ ที่ไดร้บัดว้ยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส ์เช่น กำร
ใชบ้ตัรผ่ำนเขำ้ออกบริษัทฯ ของลกูจำ้ง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ไม่ท ำกำรประมวลผลขอ้มลูในกลอ้ง
วงจรปิดเพื่อจบัภำพหนำ้บคุคลเพื่อระบตุวัตนและเพื่อประมวลผลขอ้มลูชีวภำพ 

บรษิัทฯ มิไดมุ้่งหรือประสงคจ์ะใหบ้รกิำรแก่ผูเ้ยำว ์อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทฯ อำจประมวลผลขอ้มลูของผูเ้ยำวเ์มื่อ
บริษัทฯ มีกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ บริษัทฯ ท ำกำรประมวลผลขอ้มลูดงักล่ำวเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อประโยชนเ์ฉพำะ
ดำ้นซึ่งบริษัทฯ จดัใหห้รือไดร้บัเท่ำนัน้ ในกรณีดงักล่ำวถือว่ำบริษัทฯ กระท ำกำรในนำมของผูป้กครองหรือผู้
อนบุำล 

4 วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการทีบ่ริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่าน 

• บริษัทฯ แสดงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรใชข้อ้มลูของท่ำนและฐำนทำงกฎหมำยที่ใชใ้นกำรใชข้อ้มลู
นั้นตำมตำรำงทำ้ยนี ้โดยบริษัทฯ ไดร้ะบุถึงประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ ที่ใชเ้ป็น
ฐำนในกำรประมวลผลขอ้มลูของท่ำนในกรณีที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

• บริษัทฯ อำจประมวลผลข้อมูลของท่ำนบนฐำนทำงกฎหมำยมำกกว่ำหนึ่งฐำน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับ
วัตถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลของท่ำนในแต่ละกรณี กรุณำติดต่อ privacy@gunkul.com 
หรือ 02-242-5800 หำกท่ำนตอ้งกำรขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับฐำนทำงกฎหมำยซึ่งบริษัทฯ ใชใ้นกำร
ประมวลผลขอ้มลูของท่ำนในกรณีมีกำรอำ้งอิงฐำนทำงกฎหมำยมำกกว่ำหน่ึงฐำนตำมตำรำงทำ้ยนี ้ 

• ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจประมวลผลขอ้มูลของท่ำนจำกกำรขอควำมยินยอม ซึ่งบริษัทฯ จะระบุ
วตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลของขอ้มลูของท่ำนใหท้่ำนทรำบในขณะที่ขอควำมยินยอมจำกท่ำน 
ตวัอย่ำงเช่น กรณีลกูคำ้ในสำยธุรกิจรำยย่อยและสำยธุรกิจออนไลนข์องบริษัทฯ ที่ด  ำเนินธุรกิจใน
นำม GRoof, Volt Marketplace และ Godungfaifaa เป็นตน้   

ในส่วนของกำรบรกิำรของบรษิัทฯ 

วัตถุประสงคแ์ละ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล 
ฐานทางกฎหมายทีใ่ช้ในการ

ประมวลผล 

เพื่อใชร้ะบตุวัตนของท่ำนหรืออ ำนำจของ
ท่ำนในกำรกระท ำกำรในนำมของบริษัท
ซึ่งเป็นลูกค้ำของบริษัทฯ หรือในฐำนะ
คู่สญัญำในกำรเขำ้ท ำสญัญำกับบรษิัทฯ 
ในกรณีที่ท่ำนเป็นลกูคำ้ของบริษัทฯ หรือ
อำจเป็นคู่สญัญำในธุรกรรม หรือคู่ควำม
ในกำรพิจำรณำคดีทำงกฎหมำยซึ่ง
บรษิัทฯ เก่ียวขอ้งอยู่ดว้ย 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในกำร
ท ำสญัญำกบัคู่สญัญำ 

เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
กล่ำวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่ำน
หรืออ ำนำจของท่ำนในกำรกระท ำ
กำรในนำมของบริษัทซึ่งเป็นลูกคำ้
ของบริษัทฯ หรือในฐำนะคู่สญัญำใน
กำรเขำ้ท ำสญัญำกบับรษิัทฯ 

เพื่อรบัท่ำนเขำ้มำเป็นลูกคำ้ใหม่ รวมถึง
ท ำกำรตรวจสอบขอ้มูลตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรฟอกเงิน กำรก่อกำรรำ้ย กำรคดั

ข้อมูลที่ต้องใช้ในกำร
ท ำสญัญำกบัคู่สญัญำ 

• กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
ก ล่ำวคื อ  เ พื่ อต รวจสอบว่ ำ 
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วัตถุประสงคแ์ละ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล 
ฐานทางกฎหมายทีใ่ช้ในการ

ประมวลผล 

กรองผูถู้กมำตรกำรลงโทษ กำรทุจริตฉอ้
ฉล รวมถึงกำรตรวจขอ้มลูเบือ้งตน้อื่น ๆ 

บริษัทฯ ไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับ
เงินที่ ได้รับจำกอำญชำกรรม 
ห รื อ สนั บ สนุ น กิ จ ก ร รม ผิ ด
กฎหมำยหรือกำรฉ้อฉล เช่น 
กำรก่อกำรรำ้ย 

เพื่อใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ รวมถึงใหบ้ริกำร
แก่ท่ำนในกำรติดตั้งแผงโซล่ำเซลลบ์น
หลงัคำในนำม GRoof โดยบริษัท กันกุล 
โซลำร ์คอมมนูิตี ้จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ย
ของบรษิัทฯ  

ข้อมูลที่ต้องใช้ในกำร
ท ำสญัญำกบัคู่สญัญำ 

เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ 

 

ในส่วนของกำรบรกิำรของคู่คำ้ 

วัตถุประสงคแ์ละ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล 
ฐานทางกฎหมายทีใ่ช้ในการ

ประมวลผล 

เพื่ อรับท่ำนเข้ำมำเป็นคู่ค้ำรำยใหม่  
รวมถึ งท ำกำรตรวจสอบข้อมูลตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรฟอกเงิน กำรก่อกำร
รำ้ย กำรคัดกรองผู้ถูกมำตรกำรลงโทษ 
กำรทุจริตฉ้อฉล รวมถึงกำรตรวจขอ้มูล
เบื ้องต้นอื่น ๆ และเพื่อระบุตัวตนของ
ท่ำนหรืออ ำนำจของท่ำนในกำรกระท ำ
กำรในนำมของบริษัทซึ่งเป็นคู่ค้ำของ
บริษัทฯ หรือในฐำนะคู่สญัญำในกำรเขำ้
ท ำสญัญำกบับรษิัทฯ 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในกำร
ท ำสญัญำกบัคู่สญัญำ 

• เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม ำ ย  ก ล่ ำ ว คื อ  เ พื่ อ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบรษิัทฯ ไม่
เข้ำไปเก่ียวข้องกับเงินที่ได้รับ
จำกอำญชำกรรม หรือสนบัสนุน
กิจกรรมผิดกฎหมำยหรือกำร 
ฉอ้ฉล เช่น กำรก่อกำรรำ้ย 

กำรจดักำรในกำรช ำระเงิน ค่ำธรรมเนียม 
และค่ำเรียกเก็บ และกำรจัดเก็บและ
ติดตำมหนีข้องบรษิัทฯ 

• ข้อมูลที่ต้องใช้ใน
กำรท ำสัญญำกับ
คู่สญัญำ 

• ข้อมูลทำงกำรเงิน
ส ำหรับกำรช ำระ
หนี ้

เพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ 
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ในส่วนของกำรบรกิำรผูม้ำเยือนบรษิัทฯ 

วัตถุประสงคแ์ละ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล 
ฐานทางกฎหมายทีใ่ช้ในการ

ประมวลผล 

เพื่อกำรใหบ้รกิำรแก่ผูม้ำเยือน • ข้อมูลที่ต้องใช้ใน
กำรท ำสัญญำกับ
คู่สญัญำ 

• ข้อมูลกล้องวงจร
ปิด 

• กำรปฏิบตัิตำมสญัญำ 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
เพื่อตรวจสอบและป้องกันกำร
เขำ้ถึงสถำนที่ประกอบกำรและ
พื ้นที่หวงห้ำมของบริษัทฯโดย
ไม่ไดร้บัอนญุำต 

 

ในส่วนของธุรกรรมของบรษิัทฯ 

วัตถุประสงคแ์ละ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล 
ฐานทางกฎหมายทีใ่ช้ในการ

ประมวลผล 

เพื่อใชต้รวจสอบและระบุตวัตนของท่ำน
หรืออ ำนำจของท่ำนในกำรกระท ำกำรใน
ฐำนะใด ๆ กับบริษัทฯ เช่น ผูถื้อหุน้ ผูร้บั
มอบฉนัทะ กรรมกำร ตวัแทน และลกูจำ้ง
ของบรษิัทฯ หรือบคุคลอื่นใด เป็นตน้ 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในกำร
ท ำธุรกรรมของบรษิัทฯ   

• เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย  ก ล่ำวคื อ  เพื่ อ ใ ช้
ตรวจสอบและระบุตัวตนของ
ท่ำนหรืออ ำนำจของท่ำนในกำร
กระท ำกำรในฐำนะใด ๆ กับ
บรษิัทฯ 

 

“ข้อมูลกล้องวงจรปิด” จะถูกใชเ้พื่อตรวจจบัและป้องกันอำชญำกรรม ตรวจจบัและป้องกันเหตกุำรณด์ำ้น
ควำมปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันกำรกำรเขำ้มำในสถำนที่ของบริษัทฯ และพืน้ที่หวงหำ้มโดยไม่ไดร้ับ
อนุญำต ตรวจจบัและป้องกันกำรประพฤติผิดอย่ำงรำ้ยแรง สนบัสนุนงำนสอบสวนกรณีควำมมั่นคง ควำม
ปลอดภัย และกิจกำรภำยใน สนับสนุนกำรสอบสวนอำชญำกรรม และเพื่อตรวจสอบเหตุกำรณด์ำ้นควำม
มั่นคงและปลอดภยั ซึ่งรวมถึงกำรซกัซอ้มฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภยั ในบำงกรณีที่เป็นส่วนนอ้ยอำจจะมี
กำรซ่อนกลอ้งวงจรปิดเพื่อกำรใชง้ำนตำมวตัถปุระสงคด์งักล่ำวขำ้งตน้ ทัง้นีก้ำรประมวลผลขอ้มลูกลอ้งวงจร
ปิดเพื่อวตัถปุระสงคข์ำ้งตน้เป็นส่ิงจ ำเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิัทฯ 

5 วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน 

บริษัทฯ จะประมวลผลขอ้มูลของท่ำนเท่ำที่กฎหมำยอนุญำตใหก้ระท ำไดเ้ท่ำนั้น กล่ำวคืออยู่บนฐำนทำง
กฎหมำยในกำรประมวลผลขอ้มูล ขอ้ควำมในหวัขอ้ 4 (วตัถุประสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำยในกำรใชข้อ้มูล
ของท่ำนโดยบรษิัทฯ) ขำ้งตน้มีรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัฐำนทำงกฎหมำยซึง่บรษิัทฯ ใชใ้นกำรประมวลผล
ขอ้มลูของท่ำน 
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ในบำงกรณี บริษัทฯ จะตอ้งใชข้อ้มลูของท่ำนเพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือสญัญำ ซึ่งบริษัทฯ จะเขำ้
ท ำหรือไดเ้ขำ้ท ำสญัญำนัน้กบัท่ำนในฐำนะคู่สญัญำ หรือเพื่อท ำธุรกรรมของบรษิัทฯ กบัท่ำนในฐำนะบคุคลที่
มีควำมสมัพนัธก์นั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูของท่ำนในกรณีต่อไปนี ้

• การปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่บริษัทฯ จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งบริษัทฯ จะเขำ้ท ำ 
หรือไดเ้ขำ้ท ำสญัญำนัน้กับท่ำนในฐำนะคู่สญัญำ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อน
เขำ้ท ำสญัญำนัน้ เช่น กำรท่ีบรษิัทฯ ใชช้ื่อและนำมสกลุของท่ำน หมำยเลขโทรศพัท ์และที่อยู่ในกำร
ใหบ้รกิำรติดตัง้แผงโซล่ำเซลลบ์นหลงัคำโดย GRoof  

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  ในกรณีที่จ  ำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ (หรือของ
บุคคลภำยนอก) โดยมีเงื่อนไขว่ำสิทธิขั้นพืน้ฐำนของท่ำนไม่ไดม้ีควำมส ำคัญมำกกว่ำประโยชน์
ดงักล่ำว ซึ่งหมำยควำมว่ำเป็นส่ิงที่เป็นประโยชนข์องบริษัทฯ ในกำรตรวจสอบและระบุตวัตนของ
ท่ำน หรืออ ำนำจของท่ำนในกำรกระท ำกำรในนำมของบรษิัทซึ่งเป็นลกูคำ้หรือคู่คำ้ของบรษิัทฯ หรือ
เป็นคู่สัญญำที่เข้ำท ำสัญญำกับบริษัทฯ รวมถึงในนำมของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมกำร 
ตัวแทน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดในกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะ
พิจำรณำและค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดกับท่ำน (ทั้งในดำ้นบวกและดำ้นลบ) และกับสิทธิของ
ท่ำนก่อนที่บริษัทฯ จะท ำกำรประมวลผลขอ้มูลของท่ำนเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของ
บรษิัทฯ และ 

• ความยินยอมและความยินยอมโดยชัดแจ้ง  เป็นกรณีซึ่งท่ำนให้ควำมยินยอมหรือให้ควำม
ยินยอมโดยชดัแจง้ในกำรประมวลผลขอ้มลูของท่ำน 

กรณีทีท่่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้บริษัทฯ 

ในกรณีที่บรษิัทฯ มีหนำ้ที่ตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่ำนตำมกฎหมำยหรือจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
ท่ำนตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำที่บริษัทฯ ท ำไวก้ับท่ำน แต่ท่ำนไม่เปิดเผยขอ้มลูของท่ำนเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอ 
บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำที่บริษัทฯ ไดท้ ำ หรือจะเขำ้ท ำกับท่ำน (เช่น กำรใหบ้ริกำรแก่ท่ำน) 
หรือบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถท ำธุรกรรมของบริษัทฯ กับท่ำน ในกรณีดังกล่ำว บริษัทฯ อำจตอ้งปฏิเสธที่จะ
ใหบ้ริกำรหรือรบับริกำรที่เก่ียวขอ้งหรือท ำธุรกรรมของบริษัทฯ กับท่ำน  แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะแจง้ท่ำนใหท้รำบ
หำกมีกรณีเช่นนีใ้นเวลำที่มีกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่ำน ตวัอย่ำงเช่น บริษัทฯ จะไม่สำมำรถใหบ้ริกำรแก่
ท่ำนในกำรติดตัง้แผงโซล่ำเซลลบ์นหลงัคำโดย GRoof ได ้หำกบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูที่เป็นชื่อและนำมสกลุ 
หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล และที่อยู่ของท่ำน ซึ่งบรษิัทฯ ตอ้งใชใ้นกำรใหบ้รกิำร 

6 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน 

บรษิัทฯ จะเก็บขอ้มลูดงักล่ำวไวเ้ป็นระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู
นัน้ ทัง้นีร้วมถึงกรณีต่ำง ๆ  เช่น กำรเก็บขอ้มลูเพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย กฎระเบียบ 
กำรบญัชี หรือกำรรำยงำนเพื่อเป็นกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกฎหมำย เพื่อกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำยหรือ
กำรยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

ในกำรก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรเก็บขอ้มลูของท่ำน บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงปรมิำณ ลกัษณะ และ
ควำมอ่อนไหวของขอ้มลูของท่ำน (sensitivity) ควำมเส่ียงจำกควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้เนื่องจำกกำรใช้
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หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่ำนโดยไม่ไดร้บัอนุญำต วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลของท่ำน และบริษัทฯ 
สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคด์งักล่ำวไดด้ว้ยวิธีกำรอื่นหรือไม่ ตลอดจนขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั 

โดยทั่วไป บริษัทฯ จัดเก็บ (1) ขอ้มูลที่ตอ้งใชใ้นกำรท ำสัญญำกับคู่สัญญำและกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ   
และ (2) ขอ้มลูทำงกำรเงินส ำหรบักำรช ำระหนี ้เป็นเวลำ 10 ปีนบัจำกวนัสิน้สดุสญัญำที่เก่ียวขอ้งซึ่งเป็นไป
ตำมอำยคุวำมทั่วไปของกฎหมำยไทย อย่ำงไรก็ตำมอำจมีกรณีที่บรษิัทฯ เก็บขอ้มลูของท่ำนเป็นระยะเวลำที่
สัน้กว่ำนัน้ 

ในกรณีของขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิด บรษิัทฯ จะเก็บขอ้มลูนัน้ไวไ้ม่เกินกว่ำระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อกำรบรรลุ
วตัถปุระสงคต์ำมที่ระบใุนขอ้ 4 (วตัถปุระสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำยในกำรใชข้อ้มลูของท่ำนโดยบรษิทัฯ) หรือ
ตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด  อนึ่ง หำกขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิดเก่ียวขอ้งกับกรณีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง
โดยเฉพำะ บริษัทฯ อำจตอ้งเก็บขอ้มลูในส่วนที่เก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลำนำนกว่ำที่ระบุขำ้งตน้ เช่น กรณีกำร
สอบสวนอบุตัิเหตใุนสถำนท่ีท ำงำน หรือกรณีที่มีกำรใชข้อ้มลูภำพเป็นหลกัฐำนในกำรพิจำรณำคดีอำญำ 

หำกท่ำนตอ้งกำรขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับระยะเวลำเก็บขอ้มลูที่ใชก้ับขอ้มูลของท่ำน กรุณำติดต่อบริษัทฯ ที่ 
privacy@gunkul.com หรือ 02-242-5800  

7 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน 

บริษัทฯ อำจตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มลูของท่ำนกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นดงัที่จะระบุทำ้ยนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
วตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูนัน้ ดงัรำยละเอียดในขอ้ 4 (วตัถปุระสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำยในกำร
ใชข้อ้มลูของท่ำนโดยบรษิัทฯ) และขอ้ 5 (วิธีกำรใชข้อ้มลูของท่ำน) 

• ขอ้มูลของท่ำนจะถูกเปิดเผยภำยในบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน (เช่น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกดั (มหำชน) กบับรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม) (“กลุ่มบริษัท”) ทัง้นี ้บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลูของท่ำน
กับกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และเพื่อใหบ้ริกำรแก่ท่ำนดว้ย
คณุภำพสงูสดุ 

• บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลต่อไปนี ้เมื่อมีเหตุจ ำเป็น (โดยอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนด
ทำงธุรกิจซึ่งบรษิัทฯ อำจเขำ้ท ำกบัท่ำน) 

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทฯ มีหนำ้ที่หรือถูกรอ้งขอใหเ้ปิดเผยข้อมูล โดยศำลที่มีเขต
อ ำนำจ หรือโดยหน่วยงำนรฐับำล หน่วยงำนดำ้นภำษี หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล หน่วยงำน
บงัคบัใชก้ฎหมำยหรือหน่วยงำนในลกัษณะเดียวกนั 

(2) ที่ปรึกษำหรือผู้ให้ค  ำปรึกษำดำ้นวิชำชีพของบริษัทฯ รวมถึงทนำยควำม นำยธนำคำร 
ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และผู้รับประกันภัย ที่ให้บริกำรงำนให้ค ำปรึกษำ กฎหมำย กำร
ธนำคำร กำรตรวจสอบ บญัชี หรือประกนัภยัแก่บรษิัทฯ 

(3) สถำบนักำรเงินท่ีใหเ้งินทนุแก่บรษิัทฯ 

(4) ผูใ้หบ้รกิำร ซึ่งใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนดแูลระบบใหก้บับรษิัทฯ และ 

(5) ผูต้รวจสอบภำยนอก ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นผูต้รวจสอบอิสระของแฟ้มขอ้มลูของท่ำน ซึ่งเป็นส่วน
หน่ึงของกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
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• บรษิัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูของท่ำนกบับคุคลหรือนิติบคุคลภำยนอกกลุ่มบรษิัท ซึ่งบรษิัทฯ อำจขำย
หรือโอนธุรกิจหรือสินทรพัยบ์ำงส่วนของบริษัทฯ ให ้หรือในทำงกลับกันบริษัทฯ อำจมีแผนเขำ้ซือ้
หรือควบรวมกิจกำรกับบุคคลหรือนิติบุคคลภำยนอก ทั้งนี ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลงในธุรกิจของ 
บริษัทฯ ธุรกิจของบรษิัทฯ ในส่วนที่มีกำรขำย ไดม้ำ หรือควบรวมกบับริษัทอื่น (แลว้แต่กรณี) อำจมี
กำรใชข้อ้มลูของท่ำนในลกัษณะเดียวกบัท่ีอธิบำยไวใ้นประกำศฯ ฉบบันี ้

บริษัทฯ อำจก ำหนดใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูของท่ำน ใหค้วำมเคำรพในควำมลบั
และควำมปลอดภยัของขอ้มลูของท่ำน และปฏิบตัิกบัขอ้มลูของท่ำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
ใชบ้งัคบั 

8 สิทธิของท่าน 

ในบำงสถำนกำรณ ์ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวกบัขอ้มลูของท่ำน ทัง้นี ้
บรษิัทฯ มีนโยบำยในกำรเคำรพสิทธิของท่ำน และบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรทนัทีและใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ 
หรือระเบียบที่บงัคบัใชเ้ก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มลูของท่ำน 

สิทธิของท่านมีรายละเอียดดังนี ้

• สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูของท่ำนบนฐำนควำมยินยอม 
ท่ำนอำจถอนควำมยินยอมเสียเมื่อใดก็ได ้

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่ำนมีสิทธิขอกำรยืนยันว่ำบริษัทฯ ท ำกำรประมวลผลขอ้มูลของท่ำน
หรือไม่ มีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มลูของท่ำน และรำยละเอียดว่ำบรษิัทฯ มีกำรใชข้อ้มลูของท่ำนอย่ำงไร 

• สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอรับส ำเนำข้อมูลของท่ำนที่อยู่ใน
รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่สำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทั่วไปได ้ทัง้นีเ้ป็นสิทธิที่ใชก้บัขอ้มลูของท่ำน
ที่ท่ำนไดใ้หแ้ก่บริษัทฯ สิทธิในกำรเคล่ือนยำ้ยขอ้มลูนีใ้ชเ้ฉพำะกรณีซึ่งท่ำนใหค้วำมยินยอมในกำร
ประมวลผลขอ้มลู หรือตอ้งมีกำรประมวลผลขอ้มลูเพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมสญัญำเท่ำนัน้ 

• สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผล
ข้อมูลโดยบริษัทฯ ในกรณีดังนี ้ (ก) หำกว่ำบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่ำนบนพืน้ฐำนของ
ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือเป็นกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ (ข) หำกว่ำ
บริษัทฯ ใชข้อ้มลูของท่ำนเพื่อประโยชนด์ำ้นกำรตลำดโดยตรง หรือ (ค) หำกว่ำขอ้มลูที่ประมวลผล
เพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรศกึษำวิจยัทำงวิทยำศำสตร ์ประวตัิศำสตร ์หรือสถิติ 

• สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่ำนมีสิทธิขอใหล้บขอ้มลูบำงส่วนซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ 
แต่ทัง้นีสิ้ทธิดงักล่ำวมิไดค้รอบคลมุถึงกำรขอใหล้บขอ้มลูทัง้หมด บริษัทฯ จะพิจำรณำค ำขออย่ำง
ละเอียดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มลูของท่ำน 

• สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่ำนมีสิทธิระงับกำร
ประมวลผลขอ้มลูของท่ำนในบำงสถำนกำรณ ์ทัง้นี ้ สิทธิดงักล่ำวจะเกิดขึน้หำกท่ำนไดโ้ตแ้ยง้ควำม
ถูกตอ้งของขอ้มลูของท่ำน หำกท่ำนคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลู หำกกำรประมวลผลขอ้มลูของ
ท่ำนไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยซึ่งตอ้งมีกำรลบหรือท ำลำยแต่ท่ำนขอใหร้ะงบักำรใชแ้ทน หำกบรษิัทฯ 
หมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูของท่ำนแต่ท่ำนขอใหเ้ก็บรกัษำขอ้มลูของท่ำนไวเ้พื่อใชใ้น
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กำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิ
เรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือหำกบริษัทฯ ตอ้งใชข้อ้มูลของท่ำนในกำรตรวจสอบตำมที่ท่ำนรอ้งขอ
เพื่อคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลู 

• สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ท่ำนมีสิทธิขอใหม้ีกำรด ำเนินกำรแกไ้ข
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น หำกบรษิัทฯ มีเหตผุลอนัสมควรท่ีจะไม่แกไ้ขขอ้มลูของ
ท่ำนตำมที่ท่ำนรอ้งขอ ท่ำนมีสิทธิใหบ้ริษัทฯ บนัทึกค ำรอ้งของท่ำนไวใ้นบนัทึกของบริษัทฯ ในเรื่อง
กำรด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลู และ 

• สิทธิในการร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิในกำรยื่นเรื่องรอ้งเรียนหำกท่ำนเห็นว่ำบรษิัทฯ หรือพนกังำนหรือ
คู่คำ้ของบรษิัทฯ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 หรือ
ประกำศที่ออกตำมพระรำชบญัญัตินี ้

ท่ำนอำจใชสิ้ทธิใด ๆ ของท่ำนเมื่อใดก็ได ้โดยใชข้อ้มลูติดต่อของบรษิัทฯ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 9 ทำ้ยนี ้ทัง้นี ้
ท่ำนไม่ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูของท่ำน (หรือใชสิ้ทธิอื่นใดของท่ำน) แต่ทัง้นีอ้ำจมีกำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมตำมแต่กรณีหำกพบว่ำค ำขอของท่ำนไม่มีมลู ซ ำ้ซำก หรือมีจ ำนวนมำกเกินจ ำเป็น อนึ่ง 
บรษิัทฯ อำจปฏิเสธไม่ด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนหำกเป็นกรณีดงักล่ำว 

บริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งขอขอ้มลูบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อช่วยใหบ้ริษัทฯ ยืนยนักำรระบุตวัตนของท่ำน และ
กำรใชสิ้ทธิของท่ำนในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของท่ำน (หรือในกำรใชสิ้ทธิอื่นใดของท่ำน) ทัง้นีเ้ป็นมำตรกำรดำ้น
ควำมปลอดภยัเพื่อป้องกันมิใหข้อ้มลูของท่ำนมีกำรเปิดเผยแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิไดร้บัขอ้มลูนัน้ บริษัทฯ 
อำจติดต่อกบัท่ำนเพื่อสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัค ำขอของท่ำน ทัง้นีเ้พื่อใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำร
ตอบสนองค ำขอของท่ำนอย่ำงรวดเรว็ 

บรษิัทฯ จะพยำยำมตอบสนองค ำขอโดยชอบดว้ยกฎหมำยทัง้หมดภำยในเวลำ 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ได้
รบัค ำขอที่สมบูรณแ์ละสำมำรถพิสจูนก์ำรยืนยนัตวัตนของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งยื่นค ำขอใชสิ้ทธิได ้แต่
ในบำงกรณีอำจใชเ้วลำมำกกว่ำ 30 วนั หำกค ำขอของท่ำนมีควำมซบัซอ้นหรือท่ำนยื่นค ำขอหลำยค ำขอ ใน
กรณีนี ้บรษิัทฯ จะแจง้ท่ำนและคอยรำยงำนควำมคืบหนำ้ของกรณีใหท้่ำนทรำบ 

9 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อบริษัทฯ ในกรณีทีท่่านมีข้อสงสัย 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและบรษิัทร่วม จะดูแลขอ้มลูส่วนบุคคลและรบัผิดชอบ
ในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนที่ด  ำเนินกำรโดยบรษิัทฯ และควบคุมกำรประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีที่บรษิัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดได้
จดัท ำและมีกำรประกำศใชป้ระกำศกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเอง บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มนัน้จะ
ท ำหนำ้ที่เป็นผูค้วบคมุและด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลส ำหรบักิจกรรมของตนเอง 

หำกท่ำนมีข้อสงสัยใดเก่ียวกับประกำศฯ ฉบับนี ้รวมถึงมีค ำขอใช้สิทธิของท่ำน กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล/ฝ่ำยงำนคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อดงันี ้

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ฝ่ายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง  จ ำกัด (มหำชน) เลขที่  1177 อำคำรเพิรล์ แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย 

อีเมล: privacy@gunkul.com 
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โทรศพัท:์ 0-2242-5800 

10 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ 

ประกำศฯ จัดท ำขึน้ครัง้แรกในเดือนเมษำยน 2563 และมีกำรปรบัปรุงประกำศฯ ครัง้ที่ 1 ในเดือนมีนำคม 
2565 บริษัทฯ อำจปรบัปรุงแกไ้ขประกำศฯ ฉบับนีเ้ป็นครัง้ครำว โดยบริษัทฯ จะแจง้ประกำศกำรแกไ้ขใน
เว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นระยะเวลำ 30 วัน ทั้งนีก้ำรที่ท่ำนใชบ้ริกำรของบริษัทฯ หรือท ำธุรกรรมกับบริษัทฯ 
ภำยหลงัจำกพน้ระยะเวลำดงักล่ำว ถือว่ำท่ำนยืนยนักำรตกลงยอมรบัของท่ำนต่อประกำศฯ ฉบบันีแ้ละส่วน
ที่ปรบัปรุงแกไ้ขใด ๆ นัน้ 

ในกรณีที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมประกำศฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั บรษิัทฯ อำจจะแจง้ใหท้่ำนทรำบว่ำไดม้ีกำรปรบัปรุง
แกไ้ขประกำศฯ นีโ้ดยทำงจดหมำยหรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(อีเมล) 

_________________________________________ 


