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นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล (Data Protection Policy) 

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชัน่ จ ากดั (“บริษัทฯ”) มุ่งมัน่ที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คอื
แนวทางทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านใหบ้รษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็น การเกบ็รวบรวม การใช ้การเปิดเผย เรยีก
รวมกนัว่า (“การประมวลผล”) และในระหว่างการเยีย่มชมเวบ็ไซต ์https://www.gli.co.th หรอืใชแ้อพพลเิคชัน่ของบรษิทัฯ รวมทัง้
ร้องขอการบรกิารจากบริษัทฯ นโยบายความเป็นส่วนตวันี้รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัจากท่านโดยตรงหรอืเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามกต็าม  (“ขอ้มูล”) หรอื (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) 
นอกเหนือจากการปฏบิตัติามนโยบายนี้แลว้ เราจะยดึถอืปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมาย กฎ ประกาศ ค าสัง่หรอืระเบยีบของ
หน่วยงานที่มอี านาจก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง หรอืที่จะมกีารแก้ไขเพิม่เติม บรษิัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน     
ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวันี้ขึน้ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรบัการใหบ้รกิารเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
รวมทัง้การเขา้รบับรกิารของท่าน โดยในการใชบ้รกิารดงักล่าวในแต่ละครัง้ใหถ้อืว่าท่านไดอ้่านและตกลงยอมรบันโยบายความ
เป็นสว่นตวันี้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทฯ อาจจะรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบับรกิารที่ท่านใช้และวธิกีารใช้งานของท่าน ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จ ากดั

เฉพาะ ขอ้มูลอุปกรณ์ทีท่่านใชส้ าหรบัการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ (Log) ขอ้มูลการตดิต่อและสื่อสาร
ระหว่างท่านและผูใ้ชง้านรายอื่น และขอ้มูลจากการบนัทกึการใชง้าน เช่น ตวัระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพวิเตอร ์รหสั
ประจ าตวัอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ขอ้มูลเครอืข่ายมอืถือ ขอ้มูลการเชื่อมต่อ ขอ้มูลต าแหน่งที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ ประเภทของ
เบราวเ์ซอร ์(Browser) ขอ้มลูบนัทกึการเขา้ออกเวบ็ไซต ์ขอ้มลูเวบ็ไซตท์ีผู่ใ้ชง้านเขา้ถงึก่อนและหลงั (Referring Website) ขอ้มลู
บนัทกึประวตักิารใชเ้วบ็ไซต ์ขอ้มูลบนัทกึการเขา้สู่ระบบ (Login Log) พฤตกิรรมการใชง้าน (Customer Behavior) สถติกิารเขา้
เวบ็ไซต ์เวลาทีเ่ยีย่มชมเวบ็ไซต ์(Access Time) ขอ้มลูทีท่่านคน้หา การใชฟั้งกช์นัต่างๆ ในเวบ็ไซต ์และขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดเ้กบ็
รวบรวมผ่านคุกกีห้รอืเทคโนโลยอีื่นทีค่ลา้ยกนั 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม 
บรษิทัฯ อาจจะมกีารรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านจากแหล่งต่างๆ โดยจะรวบรวมเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

เท่านัน้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จดัเก็บนัน้ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมออนไลน์และ
ออฟไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมของลูกค้า การเข้าถึงอาคาร และงานกิจกรรมต่างๆ          
(อาท ิเวริค์ชอ็ป และงานสมัมนา) 

ตวัอย่างบรษิทัฯ อาจจะจดัเกบ็ขอ้มลูกต่็อเมื่อ 
 ท่านเยีย่มชมและใหข้อ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์และแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีของบรษิทัฯ 
 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เยี่ยมชมบูธ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเชิง

ปฏบิตักิาร นิทรรศการ การเขา้ร่วมในการท าแบบสอบถาม หรอืการจบัรางวลั เป็นตน้ 
 ท่านสมคัรงาน/ฝึกงาน กบับรษิทั แกรนดไ์ลน์ อนิโนเวชัน่ จ ากดั 

บรษิัทฯ อาจจะขอและ / หรอืบนัทกึขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมากน้อยโดยขึน้อยู่กบักจิกรรม ขอ้มูลที่บรษิัทฯ จะจดัเก็บ 
เช่น ขอ้มลูชื่อและนามสกุล บรษิทัฯ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gli.co.th/
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การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
บรษิทัฯ จะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

 จุดประสงคด์า้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย และลูกคา้สมัพันธ ์เช่น การส่งขอ้มลูเกีย่วกบัโปรโมชัน่ ผลติภณัฑ์
และบรกิาร รายการสง่เสรมิการขาย และธุรกจิพนัธมติร 

 เพื่อเป็นช่องทางในการสือ่สาร ตอบค าถาม หรอืตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน 
 ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจยัตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิาร หรอืสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ ใหแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัประโยชน์ยิง่ขึน้ 
 บรษิทัฯ อาจมกีารอปัโหลดภาพกจิกรรมทีม่ที่านอยู่ในภาพหรอืความคดิเหน็ของทา่นบนเวบ็ไซตแ์ละโซเชยีลมเีดยี

แพลตฟอรม์ต่างๆของบรษิทัฯ เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการประชาสมัพนัธก์จิกรรมและสนับสนุนภาพลกัษณ์ของ
บรษิทัฯ 

 เพื่อใชพ้จิารณาในการสมคัรงาน/ฝึกงาน คดัเลอืกผูส้มคัรงาน/ฝึกงาน การสมัภาษณ์ และด าเนินการเกีย่วขอ้งกบั
การสมคัรงาน/ฝึกงาน 

 ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืการรอ้งขอใดๆ จากหน่วยงานภาครฐั เช่น การปฏบิตัติาม
หมายเรยีกพยาน หรอืค าสัง่ศาล หรอืการรอ้งขออื่นๆ ทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บรษิทัฯ จะไม่จดัสรร เปิดเผย และ/หรอื ถ่ายโอนขอ้มลูและขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร หรอื ผูดู้แลใหแ้ก่นิตบิุคคลหรอื

บุคคลใดๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชโ้ดยอสิระ เวน้แต่  
1. บุคคลใดกต็ามทีท่่านใหค้วามยนิยอมในการรบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
2. ขอ้มลูทีจ่ดัสรรนัน้เป็นไปเพื่อช่วยใหก้ารเริม่ตน้ธุรกรรมของผูใ้ช้บรกิาร หรอื ผูด้แูลส าเรจ็ลุล่วง 
3. ขอ้มลูทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญา เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห ์ขอ้มลู 

และ/หรอื การปรบัปรุงการใหบ้รกิาร  
4. เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามทีก่ฎหมายอนุญาต การเปิดเผยขอ้มูลตามทีก่ฎหมายก าหนด การเปิดเผยขอ้มูล 

ตามค าสัง่ศาล และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลตามค าสัง่ของหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ
สอบสวนหรอืพจิารณาคด ีซึง่ผูใ้หบ้รกิารสามารถเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตบ์ุคคลท่ีสาม  
เวบ็ไซต์และแอพพลเิคชัน่บนมอืถอืของบรษิัทฯ อาจมลีงิก์เชื่อมไปยงัเวบ็ไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลงิก์เหล่านี้ 

นโยบายความเป็นสว่นตวันี้ไม่มผีลกบัเวบ็ไซตข์องบุคคลทีส่าม โปรดทราบว่าบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆ ต่อการใชข้อ้มลู
สว่นบุคคลของท่านโดยบุคคลทีส่ามดงักล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของบรษิทัฯ 

 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล และความปลอดภยั 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงก าหนด

มาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการรกัษาความลบัของขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถงึ ท าลาย ใช ้เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มสีทิธหิรอืไม่
ชอบดว้ย 
กฎหมายใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ  
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 
1. สทิธเิพกิถอนความยนิยอม ท่านมสีทิธถิอนความยนิยอมของท่านเมื่อใดกไ็ด ้เวน้แต่กฎหมายจะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่าง

อื่น ทัง้นี้ การถอนความยนิยอมดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอม
โดยชอบดว้ยกฎหมายก่อนการถอนความยนิยอมดงักล่าว 

2. สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสทิธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ ขอให้
บรษิทัฯ ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน ซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดเ้กบ็
รวบรวมไวต้ามนโยบายฉบบันี้ 

3. สทิธใินการแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมสีทิธใินการขอให้บรษิัทฯ แก้ไขขอ้มูลทีไ่ม่
ถูกตอ้ง หรอืเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ม่สมบรูณ์ 

4. สทิธใินการลบ หรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมสีทิธใินการขอให้บรษิทัฯท าการลบ หรอืท าลาย 
หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

5. สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมสีทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

6. สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมสีทิธใินการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ทีท่่านใหไ้วก้บับรษิทัฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูรายอื่น หรอืตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได้ 

7. สทิธใินการคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมสีทิธใินการคดัค้านการประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการใด 

ท่านสามารถขอใชส้ทิธิข์องเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดโ้ดยท่านต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มแนบส าเนาหลกัฐาน
เพื่อแสดงตวัตน เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืส าเนาหลกัฐานจากทางราชการ และขอ้มูลการ
ตดิต่อกลบั โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์สง่มาที่ info@gli.co.th 

 

มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลและระบบต่างๆ อย่างเขม้งวด และจดัใหม้ี

การแต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิัทฯ เพื่อคอยตรวจสอบการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างสม ่าเสมอ 
พร้อมทัง้มีมาตรการรองรบักรณีเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้มีบทลงโทษในกรณีที่ พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง          
ไม่ปฏบิตัติามนโยบายขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัฯ 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บรษิทัฯ จะท าการพจิารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นประจ าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตั ิกฎหมาย

และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลบรษิทัฯ จะแจ้งใหท้่านทราบด้วยการ 
อพัเดตขอ้มลูลงในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.gli.co.th โดยเรว็ทีส่ดุ ทัง้นี้หากท่านมคี าถาม ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลโปรดตดิต่อไดท้ี ่Email: dpo@gli.co.th โทร 02-5397999  
 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มถุินายน 2565 
                                                                                                                
 
 
                                                               (นายชยัธพชัร ์ เหล่าศริริตัน์)  
                                                                                                          ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

                                                                                   บรษิทั แกรนดไ์ลน์ อนิโนเวชัน่ จ ากดั 
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