
 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว 

(Privacy Notice) 

 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในควำมเป็นส่วนตวัของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (“ท่ำน”) บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพื่อช้ีแจงรำยละเอียด

และวิธีกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ วตัถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ โอน และกำ ร

เปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “กำรประมวลผล”) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลำใน

กำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

1. วิธีการเก็บรวมรวบและรับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทาง

ต่างๆ ดังน้ี 

 1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้ไวก้บับริษทัฯ โดยตรง ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมขอ้มูล กำร

รับข่ำวสำร กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำดที่จดัขึ้นโดยหรือในนำมบริษทัฯ ไม่ว่ำจะดว้ยลำยลักษณ์

อกัษรหรือวำจำหรือวิธีกำรอื่นใด 

 1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทัฯ จดัเก็บโดยอตัโนมตัิ ภำยหลงัจำกที่ท่ำนไดต้กลงให้ควำมยินยอม 

เช่น กำรจดัเก็บขอ้มูลคุกก้ี(Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คลำ้ยคลึงกนัของบริษทัฯ 

 1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อำจได้รับมำจำกบุคคลภำยนอก เช่น เว็บไซต์สมัครงำนของ

บริษทัจดัหำงำน ตวัแทนของบริษทัฯ หรือหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนก ำกบัดูแลที่ใชอ้  ำนำจตำมกฎหมำย 

เป็นตน้ ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนจะไดร้ับกำรแจ้งถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ  ตำมที่

ระบุในค ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ ฐำนทำงกฎหมำยในกำร

เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำย หรือหำกเป็น

กรณีที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดให้ตอ้งไดร้ับควำมยินยอมจำกท่ำน บริษทัฯ 

จะขอควำมยินยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำน เพื่อให้บริษทัฯ สำมำรถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนได ้

ในกรณีที่บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวก้่อนวนัที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั บริษทัฯ 

จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปตำมวตัถุประสงคเ์ดิมที่บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่ำนใน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงท่ำนมีสิทธิยกเลิกควำมยินยอมผ่ำนช่องทำงกำรใช้สิทธิตำม

รำยละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้ 9 ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำค ำขอยกเลิกควำมยินยอมของ

ท่ำนและด ำเนินกำรภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 



 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

 2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมภำยใตป้ระกำศควำมเป็นส่วนตวัน้ี เป็นขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมประเภทดงัต่อไปน้ี 

 - ลูกคำ้ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่เป็นผูซ้ื้อสินคำ้ ผูร้ับบริกำร ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม และ

บุคคลอื่นใด ซ่ึงติดต่อเพื่อขอซ้ือสินคำ้หรือขอรับบริกำรจำกบริษทัฯ ทั้งน้ี ไม่ว่ำจะเป็นกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 - คู่สัญญำหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดำที่เป็นคู่สัญญำ

หรือมีควำมเก่ียวขอ้งตำมสัญญำใดๆ กบับริษทัฯ ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงคู่คำ้ ผูข้ำย ผูจ้ดัหำ ผูใ้ห้บริกำร ผูร้ับ

ท ำงำน ที่ปรึกษำ ผูป้ระกอบวิชำชีพ และบุคคลอื่นๆ ในลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

 - ผูถ้ือหุ้นและกรรมกำร ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดำที่เป็นผูถ้ือหุ้นหรือกรรมกำรของบริษทัฯ 

 - บุคลำกรของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดำที่เป็นพนักงำน ลูกจำ้ง หรือบุคคลใดที่ท  ำงำนให้แก่

บริษทัฯ ผูจ้ดักำร ผูบ้ริหำร ผูเ้ช่ียวชำญและบุคคลที่ไดร้ับเงินเดือน ค่ำจำ้ง สวสัดิกำร หรือผลตอบแทนอื่น

ใดโดยตรงจำกบริษทัฯ 

 - ผูส้มคัร ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดำที่ยื่นใบสมคัรหรือรำยละเอียดเก่ียวกบัประวตัิส่วนตวัมำที่บริษทัฯ 

ทั้งที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือวำจำ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสมคัรงำน ฝึกงำน เป็นพนกังำน ผูฝึ้กงำน และ

หมำยควำมรวมถึงบุคคลในครอบครัวผูส้มคัรและบุคคลอำ้งอิง 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวน้ี 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ

รวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น 

 3.1 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นำมสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด รูปถ่ำย ลำยมือช่ือ หมำยเลขบตัรประชำชน 

หมำยเลขหนงัสือเดินทำง สัญชำติ สถำนภำพ และขอ้มูลบุคคลในครอบครัว 

 3.2 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่ตำม

ทะเบียนบำ้น หรือขอ้มูลโซเชียลมีเดีย สถำนที่จดัส่งสินคำ้ สถำนที่จดัส่งใบแจง้หน้ี หมำยเลขโทรศพัท์ 

โทรสำร อีเมล ไอดีผูใ้ชส้ ำหรับแอปพลิเคชนั และขอ้มูลผูท้ี่สำมำรถติดต่อได ้เป็นตน้ 

 3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเงินหรือกำรช ำระเงิน เช่น หมำยเลขบญัชีธนำคำร ขอ้มูลบตัรเครดิต ขอ้มูล

ส่วนบุคคลที่ปรำกฏในใบแจง้หน้ี ใบก ำกบัภำษี ใบเสร็จรับเงิน ใบส ำคญัรับเงิน และใบหักบญัชีเงินฝำก 

หรือขอ้มูลเก่ียวกบัภำษีอำกรต่ำง ๆ 



 

 

 3.4 ขอ้มูลที่ใช้ประกอบเป็นหลกัฐำนในกำรลงทะเบียนหรือในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆกบับริษัท 

เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ปรำกฏในส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ส ำเนำทะเบียนบำ้น ส ำเนำ

ใบเปลี่ยนช่ือนำมสกุล ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร ส ำเนำทะเบียนรถ หรือเอกสำรอื่นใดที่ออกโดย

หน่วยงำนรำชกำร แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิกหรือกิจกรรมทำงกำรตลำด หนังสือมอบ

อ ำนำจ ส ำเนำหนังสือรับรองบริษทั ส ำเนำภพ.09/20 แผนที่ เอกสำรหลกัประกนั เช่น หนังสือค ้ำประกนั

โดยธนำคำร (Bank Guarantee) และหนังสือค ้ ำประกันโดยบุคคล สัญญำซ้ือขำยหรือสัญญำอื่นใดที่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม และใบส่งสินคำ้ เป็นตน้ 

 3.5 ขอ้มูลดำ้นเทคนิค อำทิ ขอ้มูลจำกกำรบนัทึกกำรใชง้ำน เช่น ตวัระบุอุปกรณ์ หมำยเลข IP ของ

คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลรำยกำรกำรท ำธุรกรรม (Transaction Log) สถิติกำรเขำ้ระบบ เวลำที่เยี่ยมชมในระบบ 

(Access Time) และขอ้มูลที่บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมผ่ำนคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คลำ้ยกนั 

 3.6 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรท ำงำน เช่น ประวตัิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลกำรศึกษำ ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับกำรศึกษำ 

ควำมสำมำรถทำงภำษำ ข้อมูลใบอนุญำตในกำรประกอบวิชำชีพ เลขที่ทะเบียน ข้อมูลกำรอบรมและ

ขอ้มูลกำรทดสอบซ่ึงจดัโดยบริษทัฯ หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้ง วุฒิบตัรหรือประกำศนียบตัร ประวตัิ

กำรท ำงำน เงินเดือนหรือค่ำจำ้ง 

 3.7 ขอ้มูลชีวภำพ เช่น ขอ้มูลใบหนำ้เพื่อใชใ้นกำรระบุตวัตน 

 3.8 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลเช้ือชำติ ขอ้มูลศำสนำ ขอ้มูลสุขภำพ ควำม

พิกำร ประวตัิอำชญำกรรม 

 3.9 ขอ้มูลอื่นๆ เช่น บนัทึกภำพและ/หรือเสียงผ่ำนกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ภำพถ่ำย บนัทึกภำพ

และเสียง บนัทึกเสียงกำรสนทนำ 

4. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

 4.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวตัถุประสงค์ต่ำงๆ ภำยใต้ฐำนทำง

กฎหมำย ดงัต่อไปน้ี 

  - ฐำนทำงสัญญำ เพื่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสัญญำซ่ึงท่ำนเป็นคู่สัญญำกับกลุ่มบริษทั 

หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำนั้น 

  - ฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนด หน้ำที่ของบริษทัฯ 

ในฐำนะของนำยจำ้งหรือในฐำนะอื่นใด 



 

 

  - ฐำนประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย เน่ืองจำกกำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถือ

เป็นส่ิงจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

นอกเหนือไปจำกบริษทัฯ โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรือเพื่อ

วตัถุประสงคอ์ื่นๆตำมที่กฎหมำยอนุญำตให้ท ำได ้

  - ฐำนประโยชน์ซ่ึงจ ำเป็น เพื่อกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือ

สุขภำพของบุคคล 

  - ฐำนประโยชน์สำธำรณะ ส ำหรับกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำร

ใชสิ้ทธิของเจำ้หนำ้ที่ของรัฐ 

  - ฐำนควำมยินยอม เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมควำม

จ ำเป็น ภำยใตค้วำมยินยอมที่ท่ำนไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ 

โดยบริษทัจะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคต่์ำงๆดงัต่อไปน้ี 

  - เพื่อกำรให้บริกำร กำรปรับปรุงเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรของบริษทัฯ รวมถึงสินคำ้

หรือบริกำรอื่นๆ ที่จะมีในอนำคต ตลอดจนกำรดูแล กำรบ ำรุงรักษำ และกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำร

ให้บริกำรดงักล่ำว 

  - เพื่อกำรด ำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้หรือบริกำรของบริษทัฯ เช่น กำรซ้ือ

ขำยสินคำ้ กำรผ่อนช ำระค่ำสินคำ้ กำรนดัหมำยเขำ้รับบริกำร เป็นตน้ 

  - เพื่อกำรบริหำรควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบริษทัฯกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

  - เพื่อยืนยนัและระบุตวัตนของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ หรือกำรติดต่อภำยในบริษทัฯ 

  - เพื่อกำรติดต่อส่ือสำร กำรแจง้หรือรับขอ้มูลข่ำวสำร กำรน ำเสนอสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ

หรือบริกำรอื่นๆของบริษทัฯ อำทิ กำรให้ค ำแนะน ำหรือขอ้เสนอเก่ียวกบัสินค้ำและกำรบริกำร รวมถึง

โปรโมชัน่ต่ำงๆในกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรตลำดจำกบริษทัฯ หรือกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่เกิดขึ้นของ

บริษทัฯผ่ำนทำงอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชนั โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์และไดเร็กเมล  

  - เพื่อกำรด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ ได้แจง้ไวก้บั

บริษทัฯ 

  - เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรตรวจสอบ กำรพฒันำ

สินคำ้หรือบริกำรใหม่ กำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกำรบริกำร กำรวิเครำะห์กำรใช้งำนดำ้นบริกำร กำร

ส ำรวจกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรพิจำรณำกำรด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจของบริษทัฯ 



 

 

  - เพื่อประโยชน์ทำงดำ้นควำมปลอดภยั เช่น จดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั ซ่ึง

รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรเขำ้สถำนที่ของบริษทัฯ 

กำรเขำ้สู่ระบบ (Log in) เขำ้เวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนั 

  - เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำระหว่ำงคู่ค้ำกับบริษัทฯ และกำร

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คำ้เพื่อกำรจดัซ้ือ จดัจำ้ง ตรวจรับ ช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร บริหำร

จดักำรควำมสัมพนัธ์ ตรวจสอบและประเมินผลงำนตำมขอ้ตกลงที่ก ำหนดไวใ้นใบสั่งซ้ือหรือสัญญำหรือ

เอกสำรอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง รวมถึงกำรบริหำรจดักำรควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้ 

  - เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ เช่น เพื่อกำรบริหำรจดักำรภำยใน 

กำรจดักำร กำรพฒันำ และกำรด ำเนินกำรใดๆเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได ้ ซ่ึงรวมถึงกำรบริหำรจดักำร

และพฒันำสินค้ำหรือบริกำร (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) กำรวิจัย เช่น ท ำแบบสอบถำม เข้ำ

สัมภำษณ์ กำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริตหรืออำชญำกรรมอื่น ๆ และกำรบ ำรุงรักษำระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  - เพื่อกำรแจง้ข่ำวสำรและสิทธิประโยชน์ผ่ำนทำงหนังสือ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเค

ชนั โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์และไดเร็กเมล 

  - เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย เช่น กำรบริหำรจดักำรบริษทั กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร

บริษทั กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั กำรประชุมผูถ้ือหุ้น กำรจดักำรเก่ียวกบัสิทธิและหน้ำที่ของผูถ้ือ

หุ้น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรจ่ำยดอกเบี้ ยหุ้นกู้ กำรจัดท ำบัญชีและรำยงำน กำรตรวจสอบเอกสำรตำม

กฎหมำย กำรจดัส่งเอกสำรหรือหนงัสือให้ผูถ้ือหุ้นหรือกรรมกำร รวมถึงหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงๆของกำร

เป็นบริษทัจ ำกดั บริษทัมหำชนจ ำกดั หรือบริษทัที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(แลว้แต่

กรณี) 

  - เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ หรือของบุคคลอื่น เช่น กำรบริหำร

จดักำรบริษทัฯ กำรบนัทึกภำพหรือเสียงกำรประชุม กำรรักษำควำมปลอดภยั กำรจดักิจกรรม หรือกำรส่ง

ข่ำวสำรหรือขอ้เสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น หรือกรรมกำร รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องทำง

กฎหมำย 

  - เพื่อกำรจัดท ำฐำนข้อมูล ประวัติของพนักงำน พิสูจน์ตัวตน ตรวจสอบประวัติ

กำรศึกษำ และประวตัิกำรท ำงำนของพนักงำน กำรจัดท ำสวสัดิกำรของพนักงำน กำรจัดท ำกรมธรรม์

ประกนัชีวิต เพื่อประโยชน์ในกำรใช้สิทธิลดหยอ่นภำษีของพนักงำนกำรติดต่อ ประเมินผล และบริหำร

ควำมสัมพนัธ์ของบริษทักบัพนกังำน 



 

 

  - เพื่อเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนภำยในกลุ่มบริษทั หรือบุคคลผูร้ับช่วงสิทธิ

ตำมกฎหมำยจำกบริษทัฯ หรือบุคคลอื่น เช่น ธนำคำรพำณิชย ์อนัเก่ียวกบัประโยชน์ของพนักงำนในกำร

ขอใช้บริกำรหรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของธนำคำรพำณิชย ์ สิทธิประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิต สิทธิ

ประโยชน์เงินสวสัดิกำรหรือกำรให้ค ำรับรองหรือยืนยนัเก่ียวกบัสถำนะควำมเป็นพนักงำน ประวตัิกำร

ท ำงำน และประวติักำรศึกษำ รวมทั้งเพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนอื่นๆ ของรัฐ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด ำเนินกำรกำรเก็บรวบรวม ใช้ โอน ประมวลผลหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ตำมวตัถุประสงค์ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯอำจเก็บรวบรวม ใช้ โอน ประมวลผลหรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

  - เพื่อกำรตรวจสอบและป้องกนักำรกระท ำที่ละเมิดหรืออำจจะละเมิดต่อกฎหมำย 

  - เพื่อตอบสนองต่อค ำขอจำกหน่วยงำนรัฐหรือรัฐบำล รวมถึงหน่วยงำนของรัฐหรือ

รัฐบำลต่ำงประเทศที่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอำศยัอยู่ 

  - เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสัญญำซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือ

เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคก่อนเขำ้ท ำสัญญำนั้น 

  - เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปกป้องกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

  - เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิควำมเป็นส่วนตวั ควำมปลอดภยัหรือทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯ บุคคลำกร เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น รวมถึงกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต 

ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

  - เป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยินยอมโดยชัดแจง้ของเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล 

  - เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อเยียวยำ ป้องกนั หรือจ ำกดัควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกบับริษัทฯ 

หรือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

  - เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย กำรสืบสวนของเจำ้พนักงำน หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลหรือ

เพื่อให้เป็นไปตำมกฎขอ้บงัคบัที่กฎหมำยหรือหน่วยงำนภำครัฐก ำหนด 

 4.2 ในกรณีที่เจำ้ของขอ้มูลตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมของที่ให้ไวก้บับริษทัฯ ไดต้ลอดเวลำ ซ่ึงกำรถอนควำม

ยินยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ได้ให้

ควำมยินยอมไปแลว้ 



 

 

 4.3 กำรถอนควำมยินยอมที่เจ้ำของข้อมูลได้ให้ไวก้ับบริษัทฯ หรือกำรปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล

บำงอย่ำง อำจส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์บำงส่วนหรือทั้งหมดตำมที่

ระบุไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีได ้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น  

 บริษัทฯ อำจส่ง โอน ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทัภำยในเครือ 

ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน ผูต้รวจสอบภำยนอก สถำบนักำรเงิน ผูร้ับโอนสิทธิเรียกร้อง ที่ปรึกษำของ

บริษทัฯ พนัธมิตรทำงธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑ์ร่วมกนั (co-brand) นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ ที่บริษทัฯ เป็น

คู่สัญญำหรือมีควำมสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ หรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมำยให้เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจำกบริษทัฯ หรือหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน เพื่อปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยภำยใตค้วำมจ ำเป็นและเหมำะสม หรือเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ที่เจำ้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ควำมยินยอม 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 6.1 ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดเก่ียวกบักำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพำะ บริษทัฯ จะ

ด ำเนินกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำที่กฎหมำยไดก้ ำหนดไว  ้

 6.2 ในกรณีที่กฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพำะ 

บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในระยะเวลำที่จ  ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลำกำร

เก็บรักษำดงักล่ำว บริษทัฯ จะด ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่ส ำมำรถ

ระบุตวับุคคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ 

 

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 7.1 บริษัทฯ อำจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้ำไปยงับริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นใน

ต่ำงประเทศ ในกรณีที่จ  ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซ่ึงเป็นคู่สัญญำ หรือเป็นกำรกระท ำตำมสัญญำ

ระหว่ำงบริษทัฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจำ้ของขอ้มูลหรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำร

ตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลก่อนเขำ้ท ำสัญญำ หรือเป็นกำรจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรภำยใตข้อ้ยกเวน้ตำมที่

กฎหมำยก ำหนดให้สำมำรถท ำได ้

 7.2 บริษัทฯ อำจเก็บข้อมูลของเจ้ำของขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลำวด์ที่

ให้บริกำรโดยบุคคลอื่น และอำจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำร



 

 

ให้บริกำรซอฟท์แวร์ส ำเร็จรูปและรูปแบบของกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มส ำเร็จรูปในกำรประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล ภำยใตม้ำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 7.3 ในกรณีที่มีกำรส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไปยงัต่ำงประเทศ บริษทัฯ จะปฏิบตัิ

ตำมกฎหมำยคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรคุม้ครองควำมมั่นคงปลอภยัของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม 

8. มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตวัของเจำ้ของขอ้มูล โดยมีกำรก ำหนดหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบและกำรจ ำกดัสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล โดยก ำหนดให้เฉพำะบุคคลที่ไดร้ับอนุญำต

ให้เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงบุคคลที่บริษัทฯ อนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตำม

มำตรกำรกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนกำรรักษำควำมลบัของขอ้มูล

ส่วนบุคคลดงักล่ำว โดยบริษทัฯ มีมำตรกำรป้องกนัที่ก ำหนดให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลที่

บงัคบัใชเ้พื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดช่องทำงกำรติดต่อไวส้ ำหรับกำรยื่นค ำร้องในกำรขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล ในกำรร้องขอให้บริษทัฯด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

 9.1 สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอให้

เปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม 

 9.2 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 9.3 สิทธิในกำรขอให้ด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สำมำรถระบุตวับุคคลที่เป็นเจำ้ของได ้

 9.4 สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

 9.5 สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 

 9.6 สิทธิในกำรขอให้โอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 9.7 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้ห้ควำมยินยอมไว ้

ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำมยินยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ที่ไดใ้ห้ควำมยินยอมไวแ้ลว้ 

 9.8 สิทธิในกำรร้องเรียนเก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม 

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถขอใช้สิทธิดงักล่ำวข้ำงต้นได ้ โดยยื่นค ำร้องขอใช้สิทธิเป็นลำยลักษณ์



 

 

อักษรหรือผ่ำนทำงอีเมลตำมแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก ำหนด ผ่ำน “ช่องทำงกำรติดต่อ” โดยบริษัทฯจะ

พิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำร้องของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ภำยใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้

รับค ำร้องดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษทัฯ อำจปฏิเสธสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดไว ้ (โดย

จะเร่ิมใชสิ้ทธิไดเ้ม่ือกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล) 

10. ช่องทางการติดต่อ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด  (มหำชน) 9/8 ม.5 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีว ัฒนำ 

กรุงเทพมหำนคร 10170 โทรศพัท:์ 02-888-6800 

 เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อีเมล: account@gratitudeinfinite.co.th 
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