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ประกำศ บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของบริษัท มี แคปปิตอล จากัด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ฉบั บ นี้ มีจุ ดประสงค์เ พื่ อ แจ้ ง ให้ ท่ านทราบเกี่ ยวกับ การที่ บริษัท มี แคปปิตอล จากัด (ซึ่งจะเรีย กต่ อ ไปว่ า
“บริษัท” หรือ “ของบริษัท”) ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าดูแลภายในและรอบสถานที่ อาคาร
ส านั ก งานใหญ่ แ ละสาขาของบริ ษั ท สิ่ ง อ านวยความสะดวกอื่ น ๆ และ/หรื อ พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรม และ/หรื อ
ศูนย์บริการ และ/หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรรมการ ผู้ รับจ้าง ผู้มาเยือน ลูกค้า หรือบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึง
พื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อ มูลที่สามารถระบุตัวตนของ
ท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทุกเมื่อ โดยใช้ดุลยพินิจของบริษัท
แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ทบทวน ลบ และปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะใช้
ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
บริษัทเก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงทรัพย์สิน
เช่น ยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่เห็นได้จากวีดีโอจากล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด เมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ของบริษัท
2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
2.1. บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดาเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการบันทึก
ถือครอง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ทาลาย ลบ กู้คืน รวม ทาสาเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน หรือ
เพิ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้ (“วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด”) โดยไม่รับความยินยอมจากท่านยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
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1) เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เป็นเรื่องจาเป็นต่อการขัดขวางป้องกัน และ/หรือระงับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกายและสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยรวมถึงทรัพย์สินของ
ท่าน
2) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (1) ในการ
คุ้ ม ครองสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของท่ า นรวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ของท่ า น อาคารสถานที่ แ ละ
ทรัพย์สินของบริษัท จากความเสียหาย ความขัดข้อง การทาลายทรัพย์สินและอาชญากรรมอื่น ๆ
(2) เพื่อช่ว ยเหลื อแก้ไ ขข้อ พิ พ าทที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการทางวินัย หรื อกระบวนการยุ ติ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การแจ้งเบาะแส (4) เพื่อช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดีซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะคดีแรงงาน
และ (5) เพื่อการกระทาการอื่นใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บริษัทจะยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของ
บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากนี้บริษัทยังใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้
ได้มาซึ่งความสมดุลดังกล่าว
3) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทางาน บริษัทถือว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็น
มาตรการที่จาเป็นที่จะทาให้ บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เช่นข้อสนับสนุนหน่ว ยงาน
บังคับใช้กฎหมายในการขัดขวางป้องกัน และตรวจสอบอาชญากรรมรวมถึงการฟ้องร้องเมื่ อเกิด
อาชญากรรม
2.2. บริษัทจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่เห็นหรือสังเกตได้ง่าย
2.3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทางานตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการบันทึกทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง
3. บุคคลใดที่บริษัทจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
3.1. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใด
ยกเว้นบริษัทย่ อย บริษัทในเครื อ บุคคลภายนอกที่ บริษัท คัดเลื อกอย่างระมัดระวังทั้งปัจจุบั น และ
อนาคต ผู้ได้รับสิทธิ หุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า และหรือผู้ให้บริการซึ่งอาจอยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นี้
3.2. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
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1) บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อทาตามวัตถุประสงค์ในการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2) หน่วยงำนรัฐและหรือหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ า น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น หรื อ ช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ในการสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพ่งหรืออาญารวมถึงคดีทางปกครอง
3) บุคคลภำยนอก บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดาเนินการตามขั้นตอน
ที่จาเป็นในการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านรวมถึงทรัพย์สินของท่าน
4. มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
4.1. บริษัทใช้มาตรการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยเชิงองค์กร เทคนิค และบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การทาลาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และการ
เปิดเผยโดยไม่ตั้งใจโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยปราศจากอานาจ
4.2. บริษัทจะทาการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทเป็นครั้งคราว
ตามที่จาเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของกฎหมายตามที่หน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
5. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามหน้าที่เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่มี
การดาเนินการทางศาล หรือทางวินัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดาเนินการ
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ด้วย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่
กฎหมายบังคับใช้อนุญาต
6. สิทธิทำงกฎหมำยของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
6.1. สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยสามารถแจ้งให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงมีสิทธิให้
บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมสิทธิในการ
ขอลบข้อมูล ทาลายข้อมูล หรือทาให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
6.2. สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี
สิ ทธิขอรั บ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลที่เ กี่ย วกั บตนเองจากบริษั ท ขอให้ บริษัทส่ งหรือโอนข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คล
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ดังกล่าวไปยังผู้ ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่ งหรือโอนไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้ให้ความยินยอมกั บบริษัทได้
ตลอดระยะเวลาอย่างไรก็ดีการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติห น้าที่เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการวิจัยด้านสถิติ
สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่างรอการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถู กต้อง หรือขอให้ระงับการใช้แทนการลบ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือในระหว่างการพิสูจน์ของบริษัทเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัท ลบ
หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน หากพบว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความ
ยินยอมแล้ว และบริษัทไม่มีอานาจที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป หรือในกรณีที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ใ ช้สิ ทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่สามารถอ้างเหตุ
ปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือในกรณีที่การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ดี บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทกาหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
การใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุค คลเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีหรือเป็นคน
ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถการใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจ
ปกครอง ผู้ อนุ บ าล หรื อผู้ พิทักษ์ ที่มีอานาจกระทาการแทนผู้ เ ยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมื อ นไร้
ความสามารถแล้วแต่กรณี
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บริษัทจะจัดให้มีช่องทาง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดาเนินการยื่นคา
ร้องขอดาเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธคาร้องขอข้างต้น บริษัทจะต้องแจ้งเหตุผลของการ
ปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล เมื่อบริษัทปฏิเสธคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน
และท่านเห็นว่าการปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลสมควร หรือเมื่อบริษัทไม่ได้ตอบรับคาร้องขอท่านภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้
7. ช่องทำงกำรติดต่อ
“บริษัท” ถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก
ท่านมีคาถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท มี แคปปิตอล จากัด ที่อยู่ บริษัท มี แคปปิตอล จากัด 455/9-11 แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราช
เทวี กรุงเทพมหานคร, 10400
7.1 Hotline เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-9040-51 แฟกซ์ : 0-2613-9519, 0-2613-9056
อีเมล : info@meecapital.co.th
7.2 หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ: นางสาว ม่านฟ้า อินทรนาค ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9040-51 ต่อ 127,126 แฟกซ์ : 0-2613-9519, 0-2613-9056
E-mail : DPO@meecapital.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
(นายณัฐพล ขจรวุฒเิ ดช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

