
 

 

                                       ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด 

                                                 (CCTV) 
                                    บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

 

           ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี (“นโยบาย”) จะอธิบายเกียวกับการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด 

(“CCTV”) ทีบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซงึต่อไปนีเรียกว่า "บริษัท" "เรา" หรือ "ของ

เรา") ได้ใช้อุปกรณ์ CCTV พร้อมกบัระบบต่างๆ สําหรับการตรวจสอบภายในพืนทีใดเป็นการเฉพาะ รวมถึงพืนที

รอบๆบริเวณของสถานที อาคาร และพืนทใีดๆเพือการป้องกนัชีวิต อนามยั และทรัพย์สิน โดยมข้ีอมลูส่วนบคุคล

ของลูกจ้าง กรรมการบริษัท คู่ค้า  ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ มาติดต่อ หรือบุคคลใดก็ตาม (ซงึจะรวมเรียกว่า “ท่าน” หรือ 

“ของท่าน) ทีได้เข้าไปอยู่ในบริเวณพืนทีทีทําการตรวจสอบภายในอาคารและพืนทีใดๆดังกล่าว นอกจากนี 

นโยบายฉบับนีอธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการส่งหรือโอนย้ายข้อมลูเกียวกับบุคคลซงึ

ทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนันได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่าน และระบุถึงวิธีการในการจัดการหรือการใช้

ระบบ CCTV ของเรา ทงันี เราอาจทําการแก้ไขเพิมเติมนโยบายฉบบันีได้ทุกเมือและจะแจ้งถึงการแก้ไขดงักล่าว

ให้ทา่นได้ทราบเท่าทีจะดําเนินการได้ 

           1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทีเราเก็บรวบรวม 

                  เราจะทําการเก็บภาพเคลือนไหวหรือภาพนิงซงึสามารถทีจะสามารถจดจําได้ว่าเป็นท่าน เสียงของ

ท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาทิ ยานพาหนะ เมือเข้าไปในพืนทีทีได้ทําการตรวจสอบภายในสถานที อาคาร 

และพืนทีใดๆของเรา ผ่านระบบและอปุกรณ์ CCTV (“ข้อมลูจาก CCTV”) 

         2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

                2.1 เราอาจทําการรวบรวม เก็บภาพ  ใช้ เปิดเผย โอน และดําเนินการใดๆซงึรวมถึงแต่ไม่จํากัด

เพียงการบนัทึกการเก็บบันทึก  การปรับเปลียน การแก้ไข การดดัแปลง การทําลาย  การลบ  การกู้คืน การรวม 

การทําสําเนา การส่งผ่าน การเก็บรักษา การถอน การปรับปรุง การเพิมเติม ต่อข้อมูลจาก CCTV เกียวกับท่าน

และข้อมลูส่วนบคุคลอืนๆทีเกียวข้องกบัท่าน สําหรับ "วตัถปุระสงค์การตรวจสอบโดย CCTV" ตามรายการทีระบุ

ไว้ด้านล่าง จะกระทําบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพือประโยชน์ต่อชีวิต เพือการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

เพือประโยชน์สาธารณะ ตามความยินยอมทีได้รับ หรือตามฐานอืนใดทีได้รับอนญุาตตามกฎหมายทีบงัคบัใช้ใน

ประเทศไทย(โดยทีผลประโยชน์เหล่านนัจะไม่เป็นการก้าวล่วงต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลใด) ซงึอาจ

พจิารณาได้ตามกรณีดงันี 

                           2.1.1 เพือปกป้องชีวิต ร่างกาย ความปลอดภัยอนามัยส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สิน

สว่นตวัของท่าน 

                                 2.1.2 เพือควบคมุการเข้ามาภายในอาคารและเพือการรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

บุคลากร พนกังาน และผู้มาติดต่อ รวมทงัทรัพย์สินและข้อมลูของเราทีตงัอยูห่รือเก็บไว้ในสถานทีนนัๆ  



 

 

                                 2.1.3 เพือการปกป้อง/ป้องกนัสถานที อาคาร พืนทีต่างๆและทรัพย์สินของเรา จากความ

เสียหาย การหยดุชะงกั การทําลาย และอาชญากรรมอืน ๆ  

                                 2.1.4 เพือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพทีเกิดขึนในขณะทํา

การลงโทษทางวินยัหรือการพิจารณาเรืองร้องทกุข์ 

                                 2.1.5 เพือช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนหรือการดําเนินการเกียวกับการร้องเรียนและ

การแจ้งเบาะแส 

                                 2.1.6 เพือนําไปใช้ในการพิสจูน์หรือหกัล้างในการดําเนินคดีทางแพ่ง ซงึรวมถงึแตไ่ม่จํากัด

เพียงการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน 

                                  2.1.7 เพือปฏิบัติตามหน้าทีตามกฎหมายของเราและ/หรือการให้ความร่วมมือกับศาล 

หน่วยงานกํากบัดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานทีมีอํานาจบังคบัใช้กฎหมาย สําหรับการใช้อํานาจหน้าที

ตามกฎหมาย ซงึรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเพือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

พวกเราเล็งเห็นวา่การใช้ระบบCCTV เป็นมาตรการทีจําเป็นเพือให้เราสามารถปฏิบตัิตามภาระหน้าทีเหล่านนัได้ 

                                   2.1.8  เพือการใช้สิทธิของเราหรือปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราใน

กรณีทีจาํเป็นต้องทําเช่นนนั เพือระงบัยบัยงั ป้องกนัและตรวจจบัการประพฤติมิชอบ อาชญากรรมหรือการฝ่าฝืน

กฎหมาย ติดตามเหตกุารณ์ เพือป้องกนัและรายงานการประพฤติมิชอบหรืออาชญากรรมในร้านค้าของเราและ

เพือปกป้องความปลอดภยัและความมนัคงของธุรกิจของเรา พวกเราจะพยายามอย่างต่อเนืองเพือสร้างสมดลุ

ระหว่างผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลทีสาม และสิทธิขนัพืนฐานและเสรีภาพของ

ท่านทีเกียวข้องกับการปกป้องข้อมูลบนระบบ CCTV ทีเกียวข้องกับท่านตามแต่กรณี เราจะพยายามระบุถึง

ขนัตอนทีจาํเป็นเพือให้เกิดความสมดลุทีเหมาะตามแตส่มควร 

                 .  เราจะติดตงัอุปกรณ์ CCTV ทีจดุสําคญัภายในสถานที อาคารและพืนทีตา่งๆของเรา ยกเว้นบาง

พนืที เชน่ ห้องสขุา เป็นต้น 

                 .   ระบบ CCTV ของเราเปิดใช้งานตลอด  ชวัโมง โดยจะมีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภยัของเรา

ทําการเฝา้ดูผ่านอปุกรณ์ ยกเว้นในกรณีทีอปุกรณ์/ระบบเกิดความขดัข้องและ/หรือต้องทําการซอ่มบํารุง  

                 .   เราจะจดัวางป้ายตามความเหมาะสมในสถานทีทีมีการใช้งานระบบ CCTV       

      3. บุคคลใดทอีาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

                   3.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวข้องกับท่านในระบบ CCTV ไว้เป็นความลับ และจะทําการ

เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะเพียงบริษัทลกู บริษัทในเครือของเรา บคุคลภายนอกอืนๆ       

ทีจะถูกคัดเลือกอย่างระมัดระวังในเวลานีหรือในอนาคต ผู้ ได้รับอนุญาต พันธมิตรกิจการร่วมค้า และ/หรือ             

ผู้ ให้บริการ(ซงึอาจตังอยู่ในต่างประเทศ) เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV ตามทีระบุไว้ใน

นโยบายนี 

 



 

 

                   3.2 บุคคลภายนอกซงึเราอาจเปิดเผยข้อมลูจากระบบ CCTV และข้อมลูส่วนบคุคลอืนๆทีเกียวข้อง

กบัท่าน ซงึรวมถึงการเปิดเผยตอ่บริษัทในเครือของเรา (เป็นส่วนหนงึของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

และประโยชน์ของบริษัทในเครือของเรา เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV) หน่วยงานภาครัฐ 

และ/หรือองค์กรทีทําหน้าทีกํากบัดูแล (เพือปฏิบติัตามหน้าทีตามกฎหมายหรือเพือสนับสนุนหรือช่วยเหลือแก่

องค์กรบงัคบัใช้กฎหมายในเรืองการสอบสวนและดําเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา) และผู้ให้บริการบุคคลทีสาม 

(ตามขนัตอนทีจําเป็นของเราเพือให้แน่ใจว่า เราจะให้การคุ้มครองต่อสขุภาพและความปลอดภยัส่วนบุคคล และ

ทรัพย์สินของท่าน) อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมลูระบบ CCTV นนั อาจเป็นการเข้าถึงหรือเปิดเผยได้เท่าทีจําเป็น

เพือจดัการกับเหตุการณ์ทีเกิดขึนซงึอยู่ภายใต้หนึงในวตัถุประสงค์ทีระบุไว้ในข้อ 3.2 นี หรือเพือตอบสนองการ

ร้องขอของบุคคลตามกฎหมายภายใต้ข้อ 2.1 

         4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  

                เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV  (ซงึเป็นส่วนหนึงของขนัตอน

ทีจาํเป็นสําหรับสขุภาพ ความปลอดภยัส่วนบุคคลและทรัพย์สินของท่าน) ไปยงัผู้ ให้บริการบุคคลทีสามทีอยู่นอก

ประเทศไทย และการเปิดเผยหรือถ่ายโอนดงักล่าวจะกระทําต่อเมือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีพืนฐาน

ตามกฎหมายอืนทีบงัคบัให้กระทําตามทีกฎหมายอนุญาตไว้ (เชน่ เพอืปฏิบตัิตามข้อกําหนดของสญัญาระหว่าง

เรากบับุคคลอืนเพือประโยชน์ของท่าน) โดยทีประเทศปลายทางดงักล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครอง

ข้อมูลสว่นบคุคลทีคล้ายคลงึกบัประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะทําให้มนัใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านได้กระทําตามกฎหมายเกียวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก่อนจะดําเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

นนั            

         5. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

                  5.1 เราจะจัดให้มีระบบเทคนิคและการบริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสม  

เพือป้องกันข้อมูลจากระบบ CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวข้องกับท่านจากการถูกทําลาย การสูญหาย          

การเข้าถึง การใช้งาน การเปลียนแปลง หรือการเปิดเผย โดยไม่ได้ตงัใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับ

อนญุาต    

                   5.2 เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นครังคราวตามความ

จําเป็นหรือเมือมีการพัฒนาเทคโนโลยีทีเกียวข้อง เพือให้มนัใจวา่มาตรการรักษาความปลอดภยัมปีระสิทธิภาพ

และเหมาะสม สอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมายขันตํา ตามทีกําหนดโดยหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้อง 

        6. ระยะเวลาในการทีเราเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

                เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเราได้มาจากระบบ CCTV ไว้ในระบบของเราตามระยะเวลา

เท่าทีจําเป็นเพือให้บรรลวุตัถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV หากเราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายทีใช้บังคบั

ในการจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV อีกตอ่ไป เราจะทําการลบข้อมลูเหล่านนัออกจากระบบ

และการบันทึกของเรา อย่างไรก็ตามเราอาจทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV เป็น



 

 

ระยะเวลานานขึน ตวัอย่างเช่น ทําการเก็บไว้จนกว่าจะสินสุดของการดําเนินการตามกฎหมาย หรือมีกฎหมายที

กําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมลูทียาวนานกว่า หรือมีข้อมูลระบบ CCTV บางอย่างซงึต้องทําการเก็บรักษาไว้

สําหรับการดําเนินการต่อเหตกุารณ์บางเรือง หรือเพือตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากบุคคลหนึงบคุคลใดในการใช้

สิทธิตามกฎหมาย 

        . ท่านมีสิทธิอย่างไรเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

               ภายใต้บทบญัญติัแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายทีเกียวข้อง ท่านอาจมสีิทธิในการขอเข้าถึง 

และ/หรือขอรับสําเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลทีไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วน

บุคคลบางประเภทของท่านทีเราม ีระงบัและ/หรือคดัค้านกิจกรรมบางประเภททีเรามีและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของ

ท่าน ในกรณีทีการดําเนินการใดของเรากระทําภายใต้ความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของ

ท่านได้ แต่อาจเป็นสาเหตใุห้เราไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เรา

เปิดเผยวา่เราได้รับข้อมลูส่วนบคุคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร อีกทงัยงัอาจยืนเรือง

ร้องเรียนไปยงัหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายทีบงัคบัใช้ 

       . รายละเอียดการติดต่อเรา 

              หากท่านมีข้อซกัถามหรือข้อสงสัยประการใด หรือมีความประสงค์ทีจะสิทธิของท่านเกียวกับข้อมูล

ระบบ CCTV โปรดติดตอ่เราที 

                      รายละเอียดผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคล 

                ชอืบริษัท : บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

                 ทีอยู่ : เลขที 43/9 หมูที่ 7 ซ.ชชูาติอนสุรณ์ 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 

                 โทรศพัท์ :   02-8198899  , 1210          อีเมล :  dpo.tsrgroup@tsrplc.com 

                 นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) ฉบบันีมีผลใช้บังคับตังแต่วนัที  

พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

                                                       ประกาศ  ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2565 

                                                                               บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

                                                                                            

 


