
ค ำประกำศเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

บริษทั บำงกอกโมเดอรน์แกรนิต จ ำกดั 

1. รำยละเอียดทัว่ไป 
บรษิทั บางกอกโมเดอรน์แกรนิต จ ากดั ตระหนกัและเคารพสทิธคิวามเป็นสว่นตวั และใหค้วามส าคญั
ในการบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย จงึไดจ้ดัท า ค าประกาศเกีย่วกบัการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) เพือ่แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบถงึมาตรการ
และแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ภายใต้พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
เพือ่ใหก้ารประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ประกอบธุรกจิการคา้ น าเขา้ สง่ออก และผลติผลติภณัฑ์
เกีย่วกบัหนิ และการบรหิารงานธุรกจิ มกีารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ บรษิทั บางกอกโมเดอรน์แกรนิต จ ากดั จงึออกประกาศเกีย่วกบัการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) ดงัต่อไปนี้ 
 

2. นิยำม 
บรษิทั ฯ หมายความว่า บรษิทั บางกอกโมเดอรน์แกรนิต จ ากดั  
ขอ้มลูสว่นบุคคล หมายความว่า ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลภายใต ้พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประมวลผล หมายความว่า การด าเนินการกบัขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคล หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดไว ้เช่น การเกบ็รวบรวมหรอืรบัขอ้มลู การใชข้อ้มลู การ
จดัระบบหรอืจดัเกบ็ การเปิดเผยขอ้มลู การสง่หรอืโอนขอ้มลู การลบหรอืท าลายหรอืท าใหข้อ้มลูสว่น
บุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 
          

3. วิธีเกบ็รวบรวม และรบัข้อมลูส่วนบุคคล 
บรษิทั ฯ เน้นการใหบ้รกิารกบัหน่วยงานหรอืองคก์รเป็นหลกั ซึง่ท าใหข้อ้มลูการประกอบธุรกจิ เช่น 
ขอ้มลูประกอบธุรกจิ การท าธุรกรรม ประวตักิารช าระเงนิ และการตดิต่อกบับรษิทั ฯ ถอืเป็นขอ้มลูนิติ
บุคคล และไม่ถูกจดัใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลตามนิยามของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู อย่างไรกต็าม 
บรษิทั ฯ อาจเกบ็รวบรวมหรอืรบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ในกรณีทีห่น่วยงานหรอืองคก์รไดแ้ต่งตัง้



ท่านเป็นตวัแทนเพือ่ประสานงานและตดิต่อธุรกจิกบับรษิทั ฯ ในนามของหน่วยงานหรอืองคก์รของ
ท่าน รวมถงึบรษิทั ฯ มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่ความจ าเป็นการบรหิารจดัการองคก์ร ซึง่
บรษิทั ฯ ไดเ้กบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี้ 
ธุรกจิ/บรกิาร ช่องทางเกบ็รวบรวม 
ธุรกจิการคา้น าเขา้ และผลติผลติภณัฑห์นิ เกบ็รวบรวมโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลูสว่น

บุคคลผ่านช่องทางตดิต่อของ บรษิทั ฯ 
งานทรพัยากรบุคคล เกบ็รวบรวมโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลูสว่น

บุคคล 
 
ทัง้นี้ บรษิทั ฯ ไม่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รกิารผูเ้ยาวเ์ป็นกลุ่มเป้าหมาย หรอืจา้งงานเพือ่เป็นพนกังาน
หรอืลูกจา้ง และไม่ไดเ้กบ็รวบรวมหรอืรบัขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทพเิศษ (ตาม มาตรา 26 พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล) เพือ่ใชห้รอืประมวลผลในการประกอบธุรกจิ และในกรณีที ่บรษิทั ฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทพเิศษของท่านในอนาคต บรษิทั ฯ จะขอความ
ยนิยอมจากท่านโดยชดัแจง้ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเป็นหนงัสอืก่อนหรอืในขณะการเกบ็
รวบรวมหรอืรบัขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทพเิศษ เวน้แต่การเกบ็รวบรวมหรอืรบัขอ้มลูสว่นบุคคล
ประเภทพเิศษนี้จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืกฎหมายอื่นก าหนดไว้ 
 

4. วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
การเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านนัน้ บรษิทั ฯ จะด าเนินการเท่าทีจ่ าเป็น
และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล บรษิทั ฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มลู
สว่นบุคคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบุคคลของท่านได ้โดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงันี้ 
ธรุกิจกำรค้ำน ำเข้ำ และผลิตภณัฑหิ์น 
หวัขอ้ รายละเอยีด 

กลุ่มเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ตวัแทนของหน่วยงานหรอืองคก์รทีใ่ช้
ประสานงานและตดิต่อธุรกจิกบับรษิทั ฯ  

วตัถุประสงค/์เหตุผลทีบ่รษิทั ฯ จ าเป็นตอ้ง
เกบ็รวบรวมหรอืใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

เพือ่ตดิต่อประสานงานทีจ่ าเป็นในการ
ประสานงาน ตดิต่อธุรกจิ ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 
หรอื ตอบขอ้ซกัถาม  



ประเภทขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทั ฯ เกบ็
รวบรวม 

ขอ้มลูระบุตวัตน ประกอบดว้ย ชื่อ นามสกุล 
หมายเลขบตัรประชาขน/หนังสอืเดนิทาง และ
ขอ้มลูทีป่รากฎบนบตัรประชาชนหรอืหนงัสอื
เดนิทาง ขอ้มลูการตดิต่อ ประกอบดว้ย ทีอ่ยู่ 
หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อเีมล 
ช่องทางโซเชยีลมเีดยี หรอืขอ้มลูตดิต่อใน
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

เหตุผลหรอืฐานทางกฎหมายทีบ่รษิทั ไดร้บั
อนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่าน 

เป็นการจ าเป็นเพือ่การปฏบิตัติามสญัญาทีท่่าน
ไดเ้ขา้ผกูพนักบับรษิทัฯ (Contract) 

บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่านใหใ้ครบา้ง 

ไม่ม ี

ระยะเวลาในการจดัเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ท่าน 

จดัเกบ็เป็นระยะเวลา 1 ปี และท าใหเ้ป็นขอ้มลู
ทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลไดท้นัทเีมื่อหมด
ความจ าเป็น 

 

งำนทรพัยำกรบุคคล 
หวัขอ้ รายละเอยีด 

กลุ่มเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล พนกังาน และลูกจา้ง 

วตัถุประสงค/์เหตุผลทีบ่รษิทั ฯ จ าเป็นตอ้ง
เกบ็รวบรวมหรอืใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

เพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการของบรษิทั ฯ ใน
การบรหิารทรพัยากรบุคคล ทัง้พนกังาน และ
ลูกจา้ง 

ประเภทขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทั ฯ เกบ็
รวบรวม 

ขอ้มลูระบุตวัตน ประกอบดว้ย ชื่อ นามสกุล 
หมายเลขบตัรประชาขน/หนังสอืเดนิทาง และ
ขอ้มลูทีป่รากฎบนบตัรประชาชนหรอืหนงัสอื
เดนิทาง  
ขอ้มลูการตดิต่อ ประกอบดว้ย ทีอ่ยู่ หมายเลข
โทรศพัท ์อเีมล หรอืขอ้มลูตดิต่อในช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ 
ขอ้มลูทางการเงนิ ประกอบดว้ย หมายเลขบญัชี
ธนาคาร 



เหตุผลหรอืฐานทางกฎหมายทีบ่รษิทั ไดร้บั
อนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่าน 

เป็นการจ าเป็นเพือ่การปฏบิตัติามสญัญาจา้ง
งานของท่านกบับรษิทั ฯ และสนบัสนุนการ
บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล (Contract) 

บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่านใหใ้ครบา้ง 

ไม่ม ี

ระยะเวลาในการจดัเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ท่าน 

จดัเกบ็เป็นระยะเวลา 1 ปี และท าใหเ้ป็นขอ้มลู
ทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลไดท้นัทเีมื่อหมด
ความจ าเป็น 

 

5. สิทธิของท่ำนกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และบรษิทั ฯ ใหค้วามส าคญั
อย่างยิง่ในการดแูลและอ านวยความสะดวกแก่ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในการรอ้งขอหรอื
ใชส้ทิธเิหล่านัน้ภายใตภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด ดงันี้ 
 

▪ สทิธใินการไดร้บัแจง้ บรษิทัฯ จะมกีารแจง้ “ค าประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคล (Privacy Notice)” ทีม่รีายละเอยีดทีช่ดัเจนและเปิดเผยใหท้่านทราบผ่านเวบ็ไซตห์รอื
ช่องทางสือ่สารทางการของบรษิทั ฯ 

▪ สทิธใินการเพกิถอนความ ท่านสามารถขอเพกิถอนความยนิยอมทีเ่คยให้บรษิทั ฯ ไวไ้ด ้
▪ สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู ท่านสามารถรอ้งขอรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

และขอส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคล (อาจมคี่าใชจ่้ายในการจดัเตรยีมขอ้มลู) ตลอดจนสามารถ
ขอใหบ้รษิทั ฯ เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูดงักล่าวได ้ 

▪ สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลู ท่านสามารถขอปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ม่ถูกตอ้งได ้เพือ่ให้
ขอ้มลูดงักล่าวมคีวามถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

▪ สทิธใินการลบขอ้มลู ท่านสามารถขอใหบ้รษิทั ฯ ลบ หรอืท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคล
เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มูลได้  

▪ สทิธใินการโอนขอ้มลู ท่านสามารถขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านได ้รวมถงึขอใหม้ี
การโอนถ่ายขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูอื่น (เมื่อสามารถด าเนินการไดใ้นทางเทคนิค 
และอาจะมคี่าใชจ่้ายในการด าเนินการ) 



▪ สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูล ท่านสามารถขอให้บรษิทัฯ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลได ้
และขอใหเ้กบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวเพือ่ใชใ้นการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้ง การปฏบิตัิ
ตามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง หรอืยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

▪ สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลู ท่านสามารถขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บุคคลได ้ 

ทัง้นี้ ในบางกรณี บรษิทัฯ อาจปฏเิสธค าขอใชส้ทิธขิา้งต้นได ้หากมเีหตุอนัชอบธรรมดว้ยกฎหมาย 
หรอืเป็นการด าเนินการใด ๆ เพือ่วตัถุประสงคห์รอืเป็นกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล 
หรอืเป็นกรณีทีอ่าจสง่ผลกระทบและก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธหิรอืเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลู
สว่นบุคคลหรอืบุคคลอื่น 

 

6. มำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยักบัข้อมลูส่วนบุคคล 
บรษิทั ฯ ไดจ้ดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล โดยตวัอย่างมาตรการ
และการจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการปกป้องดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลที่บรษิทั ฯ มกีารน ามาใช ้
เช่น  

การเขา้ถงึหรอืควบคุมการใชง้านขอ้มลูสว่นบุคคล (Access Control) โดยจ ากดัการเขา้ถงึ
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากพนกังาน เจา้หน้าที ่หรอืบุคลากรภายในบรษิทั ฯ และผูท้ีไ่ม่ไดร้บั
อนุญาต ทัง้ทางกายภาพและดว้ยกลไกการยนืยนัตวัตน (Authentication) เพือ่ป้องกนัไม่ใหข้อ้มลู
สว่นบุคคลของท่านถูกน าไปใช ้เปิดเผย ท าลาย หรอืเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  

การอบรมและสรา้งความตระหนกัใหก้บัพนกังาน เจา้หน้าที ่หรอืบุคลากรภายในบรษิทั ฯ 
เพือ่สรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจในขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการดแูลคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
และการรบัมอืกบัปัญหาหรอืเหตุละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล 

การแต่งตัง้เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และก าหนดกระบวนการท างานในการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล เพือ่ใหส้นบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายของเจา้หน้าทีคุ่ม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล ประสานกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลและเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 
 

7. กำรปรบัปรงุประกำศเก่ียวกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 



บรษิทั ฯ จะทบทวนประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลนี้เป็นรายปีหรอืเมื่อมคีวามจ าเป็น
หรอืเมื่อกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหม้าตรการการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทั ฯ มปีระสทิธภิาพและมคีวามสอดคลอ้งตามกฎหมาย มาตรฐาน 
หรอืตามมาตรการสากลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล บรษิทั ฯ จะแจง้ประกาศใหท้่าน
ทุกครัง้ เมื่อมกีารปรบัปรุงประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยจะเผยแพร่ประกาศให้
ท่านทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ฯ  
 

8. ช่องทำงกำรติดต่อกบั บริษทัฯ  
หากท่านมคี าถามใด ๆ เกีย่วกบัค าประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี้ หรอืตอ้งการใช้
สทิธขิองท่านตามทีก่ าหนดไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี้ ท่านสามารถ
ตดิต่อบรษิทั ฯ ผ่านทางเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Protection Officer) ไดท้ี ่
โทรศพัท:์ 0-2888-7788 
สง่ไปรษณียม์าที:่ เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
บรษิทั บางกอกโมเดอรน์แกรนิต จ ากดั 
ทีอ่ยู่ 9/11 หมู่ที ่10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
 

9. ผลบงัคบัใช้ค ำประกำศฯ 

ใหค้ าประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 31 พฤษภาคม 
2565 
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