
 
เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(Privacy Notice) 
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษทั”) ไดต้ระหนกัถึงความส า คญัของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 บริษทัจึงไดจ้ดัท าเอกส ารฉบบัน้ีขึ้นเพื่อแจง้วิธีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ให้ท่านรับทราบ 
และท าความเขา้ใจในวตัถุประสงค์การใช้วงจรปิดอุปกรณ์โทรทศัน์ (CCTV) โดยมีเง่ือนไข รายละเอียด
นโยบาย ดงัต่อไปน้ี 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะท าการประมวลผล 
บริษทั รวบรวมขอ้มูลบนัทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และ/หรือเสียงจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ ท่ีเขา้มาในพื้นท่ีบริษทั ผา่นการใชอุ้ปกรณ์กลอ้งวงจรปิด ซ่ึงอาจรวมถึงส่ิงของ
ของท่านท่ีส ามารถระบุตวัตนไดต้ามท่ีเห็นไดจ้ากภาพ จากกลอ้งวงจรปิ ดเม่ือเขา้สู่พื้นท่ีตรวจสอบในอาคาร 
และส่ิงอ านวยความสะดวกของบริษทัผา่นอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิด 
2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 
2.1 บริษทับนัทึก และจดัเก็บขอ้มูลกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ท่ีบริษทัติดตั้งไวบ้ริเวณอาคาร และสถานท่ีต่างๆ 
ของบริษทั ตามมาตรการรักษาความปลอดภยั เพื่อตรวจสอบภายใน หรือรอบ ๆ สถานท่ีของบริษทั อาคาร 
ส่ิงอ านวยความสะดวก และ/หรือพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั เพื่อป้องกนัเหตุอนัตรายอนัอาจ
เกิดขึ้น ต่อผูเ้ขา้ใชอ้าคารสถานท่ี หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั 
2.2 บริษทัด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้าน ดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 ฐานจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) บริษทัน าขอ้มูลส่วนบุคคล 
ของท่านไปใชใ้นการประมวลผลเพื่อดูแลรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน ผูใ้ชบ้ริการ และบุคคลอ่ืนท่ี
เขา้มาภายในอาคารและสถานท่ี รวมถึงการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั ไม่ใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งส ามารถเขา้ออก
เขตหวงหา้ม และเพื่อป้องกนั ปกป้องและ/หรือ ระงบัอนัตรายต่อชีวิตร่างกายและความปลอดภยั รวมถึงใช้
ในการสอบสวนเหตุต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
2.2.2 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation) บริษทัอาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชใ้น 
การประมวลผล เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายตามท่ีหน่วยงานรัฐท่ีมีอานาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใชเ้พื่อ
เป็นพยานหลกัฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นภายในหรือบริเวณอาคารและสถานท่ี 
รวมถึงเพื่อช่วยในการยบัย ั้ง ป้องกนัตรวจจบั ด าเนินคดี สอบสวน การร้องเรียน การแจง้เบาะแส และ/หรือ 
ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
 
 
 



3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก 
บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่เปิดเผย ถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าว ยกเวน้
บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และฐานในการประมวลผลท่ีไดแ้จง้
ไวต้ามขอ้ 2 และท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายน้ี แก่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเท่าท่ีจ าเป็น เช่น พนกังาน ผูรั้บ
จา้งท่ีบริษทัไดว้า่จา้งให้ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบกลอ้งวงจรปิดและรักษาความปลอดภยั หน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีอานาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ส านกังานตารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ ศาล เป็นตน้ 
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอานาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น พนกังานสอบสวน อยัการ ทั้งน้ี บริษทัอาจ
เปิดเผยใหห้น่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีของบริษทัและเพื่อปฏิบติั
ตามภาระผกูพนัทางกฎหมาย รวมถึงเพื่อสนบัสนุนหรือช่วยเหลือองคก์รท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการ 
สอบสวนและดาเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทางปกครอง 
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
4.1 ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมใหบ้ริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (2) 
สิทธิในการเขา้ถึงและรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้
โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (5) 
สิทธิในการขอใหล้บ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงไม่อาจระบุตวัตนได ้(6) สิทธิในการ
ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้งเป็น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด (8) สิทธิท่ีจะร้องเรียนในกรณีท่ีท่านเห็นวา่ถูกบริษทัหรือ
เจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของบริษทัละเมิดสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
4.2 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยบริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะดาเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไม่เกิน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท างกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิของท่านในฐานะ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด 
4.3 ในบางสถานการณ์บริษทัอาจขอใหท้่านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนการใชสิ้ทธิ เพื่อความเป็นส่วนตวั 
และความปลอดภยัของท่านเอง โดยบางคร้ังอาจเกิดขอ้จา กดัในการขอใชสิ้ทธิของท่านบางประการ โดย
บริษทัจะท า การช้ีแจงใหท้่านทราบ หากไม่ส ามารถปฏิบติัตามคา ร้องขอใชสิ้ทธิของท่านได ้ทั้งน้ีขอ้จา กดั
ดงักล่าวเป็นไปตามท่ี พระราช บญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดในการใชสิ้ทธิดงักล่าว
ขา้งตน้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าบริการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นต่อการเขา้ด าเนินการเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีท่านร้องขอ 
5. ความปลอดภัย 
5.1 บริษทัใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัท่ีสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน
จากการท าลาย การสูญเสีย การเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง หรือการเปิดเผยโดยผิดกฎหมาย หรือไม่
ไดรั้บอนุญาต 



5.2 บริษทัจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น
หรือเม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง เพื่อรับรองมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายขั้นต ่า ตามท่ีก าหนดโดยองคก์รของรัฐ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
6. บริษัทเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด 
อุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดของบริษทัเปิดใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง และจะจบัภาพโดยมี และ/หรือไม่มีการ
บนัทึกเสียงทั้งน้ี เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ภาพจะถูกลบจากระบบโดยอตัโนมติั หรือบริษทัจะท า 
การลบ หรือท า ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลไม่ส ามารถระบุตวับุคคลไดท้ั้งน้ี บริษทั จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบติัตามหนา้ท่ีของบริษทัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการ
ตรวจสอบกลอ้งวงจรปิดท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายน้ี หากมีการด าเนินการท างศาลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
อาจถูกจดัเก็บไวจ้นกวา่จะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการด าเนินการท่ีจ าเป็น 
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์จากนั้นขอ้มูลของท่านจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายอนุญาต 
7. รายละเอยีดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หากมีเหตุร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลไดใ้นช่องทางดงัน้ี 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทั เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) อาคารเอม็เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขท่ี 1023  ถนนพระราม 3   
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา    กรุงเทพ 10120 
Email panaskan_j@svoa.co.th 
โทรศพัท ์(662) 686-3000, 682-6111, 682-6222 
 
บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข (Privacy Notice) ฉบบัน้ี ไดต้ลอดเวลาตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู ้
เดียว ในการแกไ้ข ลบ และปรับปรุงนโยบายน้ี บริษทัจะใชค้วามพยายามตามสมควรเพื่อแจง้ใหท้่านทราบ
เก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้ก าหนดของนโยบายน้ี 
 


