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Privacy Notice on CCTV 

      IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

 

บริษทัไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน (“บริษทั”) มีกำรใชง้ำนกลอ้งวงจรปิดภำยในและโดยรอบ

สถำนท่ีของบริษทัในกำรตรวจตรำพ้ืนท่ีเฉพำะเพ่ือกำรรักษำควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงของสถำนท่ี สินทรัพย ์พนักงำน 

ลูกคำ้ และผูม้ำติดต่อของบริษทั ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบักำรใชก้ลอ้งวงจรปิดฉบบัน้ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบักำร

เก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัเก็บรวบรวมโดยใชก้ลอ้งวงจรปิด บริษทัอำจปรับปรุง

ประกำศฉบบัน้ีเป็นคร้ังครำว ท่ำนสำมำรถ พบประกำศฉบบัปรับปรุงของบริษทัไดท่ี้ www.ifscapthai.com 

We, IFS Capital (Thailand) PCL., use closed-circuit television (CCTV) in and around our premises to 

monitor a specific space for the safety and security of our premises, assets, staff, customers and visitors. 

This privacy notice provides information on our collection, use, and disclosure of your personal data 

collected in our use of CCTV. We may update this notice from time to time. You can find our updated 

notice at www. ifscapthai.com 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม  
TYPES OF PERSONAL DATA WE COLLECTED  

กลอ้งวงจรปิดของบริษทับนัทึกภำพของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพยสิ์นของบุคคลเหล่ำนั้นซ่ึงเขำ้มำในพ้ืนท่ี ภำยใตก้ำรสอดส่อง

ดูแลท่ีอยู่ภำยในหรือโดยรอบสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของบริษทั และอำจเก็บรวบรวมภำพถ่ำย หรือภำพวีดีโอของ

ท่ำนไว ้ 

Our CCTV captures images of all individuals and their belongings entering the monitored area in or around 

our premises and facilities and may collect photos or videos of you.  

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
PURPOSE OF COLLECTING YOUR PERSONAL DATA  

2.1 บริษทัอำจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
We may collect, use, disclose, or process your personal data, for the following purposes:  

(ก) กำรคุม้ครองชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ ควำมปลอดภยัส่วนบุคคล และทรัพยสิ์นของบุคคลต่ำง ๆ  
(a) to protect individuals’ life, body, health, personal safety, and belongings;  

(ข) กำรคุม้ครองและป้องกนัสถำนท่ี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และสินทรัพยข์องบริษทัจำกควำมเสียหำย กำรถูก

รบกวน กำรถูกท ำลำย และอำชญำกรรมอื่น ๆ  
(b) to protect and prevent our premises, facilities and assets from damage, disruption, 

vandalism, and other crime;  

(ค) กำรสนบัสนุนหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยในกำรป้องกนั สืบสวน และด ำเนินคดีต่ออำชญำกรรม และกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือกำรยบัย ั้งอำชญำกรรม  



(c) to support law enforcement agencies in the prevention, detection, and prosecution of 

crime and to act as a deterrent against crime;  

(ง) กำรช่วยเหลือในกำรระงบัขอ้พิพำทอยำ่งมีประสิทธิภำพ ตำมท่ีเกิดขึ้นในกระบวนกำรทำงวินยัหรือกำรร้องทุกข ์ 
(d) to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of disciplinary or 

grievance proceedings;  

(จ) กำรช่วยเหลือในกำรสอบสวนหรือกระบวนกำรท่ีเก่ียวกบักำรแจง้เบำะแส 
(e) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint; and 

loment proceedings  

2.2 กลอ้งวงจรปิดของบริษทัท ำงำนตลอดย่ีสิบส่ีชัว่โมง เวน้แต่ในกรณีท่ีระบบขดัขอ้งหรือมีกำรซ่อมบ ำรุงระบบ  
       Our CCTV is in operation 24 hours a day, except in case of system failure or maintenance.  

2.2 บริษทัไดติ้ดตั้งป้ำยท่ีเหมำะสมไวใ้นพ้ืนท่ีภำยใตก้ำรสอดส่องดูแล เพ่ือแจง้ให้ท่ำนทรำบถึงกำรใชก้ลอ้งวงจรปิด

และกำรบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน  
We place appropriate signage in the monitored areas to alert you that a CCTV installation is 

in use and your personal data is recorded.  

 

3. หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย  
LEGAL BASES  

บริษทัอำจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองท่ำน โดยอำศยัหลกัเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำย  

ดงัต่อไปน้ี  
We may collect, use, disclose, or process your personal data on any of the following legal bases.  

(ก) ฐำนประโยชน์ส ำคญัต่อชีวิต กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นกำรจ ำเป็น เพ่ือ 

ป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล  
(a) Vital interest. The collection, use, disclosure, or processing is necessary for the prevention or 

suppression of a danger to a person's life, body, or health.  

(ข) ฐำนประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมำย กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เป็นกำร

ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมท่ีระบุขำ้งตน้  
(b) Legitimate interest. It is in our legitimate interest to collect, use, disclose, or process, your personal 

data to achieve any of the purposes described above.  

(ค) ฐำนหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย บริษทัมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมภำระผกูพนัตำมท่ีก ำหนดไวโ้ดยกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั ซ่ึงรวมถึง แต่

ไม่จ ำกัดเพียงกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในสถำนท่ีท ำงำน บริษัทถือว่ำกำรใช้กล้องวงจรปิดเป็น 

มำตรกำรท่ีส ำคญัซ่ึงช่วยให้บริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมภำระผกูพนัเหล่ำน้ีได ้ 
(c) Legal obligations. We owe a duty to comply with the legal obligations prescribed by the applicable 

laws, including but not limited to the laws regarding safety and environment in the workplace. We 

consider the use of CCTV as a necessary measure to enable us to meet those obligations.  

 

 

 



4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลท่ีสาม  
    DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES  

4.1 บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยเพื่อกำร 
ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของบริษทั และเพื่อสนบัสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยในกำรป้องกนั  
สืบสวน และด ำเนินคดีต่ออำชญำกรรม  
We may disclose your personal data to law enforcement agencies if the disclosure is necessary 

for compliance with our legal obligations and to support or assist them in the prevention, 

detection, and prosecution of crime.  

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
PERIOD OF RETENTION  

5.1 บริษทัอำจเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวไ้ม่เกินกว่ำระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำ เป็นเพื่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์
ตำมท่ีระบุ ในประกำศฉบบัน้ี หรือเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั อน่ึง บริษทัอำจจ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำขอ้มูล
ส่วนบุคคลของ ท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรจดักำรขอ้พิพำทหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยซ่ึงอำจ
เกิดขึ้น  
We may retain your personal data no longer than as is necessary to achieve the purposes 

described in this notice or as is required by applicable laws. We may need to retain your 

personal data for so long as is necessary to deal with any disputes or legal proceedings that 

may arise.  

5.2 ถำ้บริษทัหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษทัอำจท ำลำย ลบ น ำออกจำกระบบ 

หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลได้  
If we no longer need to retain your personal data, we may destroy, delete, remove or 

anonymize your personal data.  

 

6. สิทธิของท่าน  
YOUR RIGHTS  

ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยดงัต่อไปน้ี  
You have the following rights pursuant to the laws:  

(ก) สิทธิกำรเขำ้ถึง ท่ำนมีสิทธิเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือขอให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ของท่ำน โดยค ำขอนั้นจะตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและส่งไปยงัช่องทำงตำมท่ีระบุไวใ้นส่วน "กำรติดต่อบริษทั" ค ำขอ 

ของท่ำนจะไดรั้บกำรด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด บริษทัอำจปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตำมค ำขอของท่ำนได ้ใน

กรณีท่ีค ำขอนั้นอำจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีเพียงเท่ำท่ีไดรั้บอนุญำตโดยกฎหมำยหรือ ค ำส่ัง

ศำล  
(a) Right of access. You have the right to access and obtain a copy of your personal data or request to 

disclose your personal data. The request must be in writing and sent to the channel provided in the 

"CONTACT US" section. Your request will be processed within the period required by law. We may, to 

the extent permitted by law or a court order, refuse to act on your request where such request could 

affect the rights and freedom of another person.  



(ข) สิทธิกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง ท่ำนมีสิทธิขอให้มีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัไดป้ระมวลผลเก่ียวกบัท่ำน 

ให้สมบูรณ์ ถูกตอ้ง ไม่ก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจผิด หรือเป็นปัจจุบนั  
(b) Right to rectification. You have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-

date personal data that we process about you rectified.  

(ค) สิทธิกำรโอนยำ้ยขอ้มูล ท่ำนอำจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีกำร 

จดัเรียงแลว้ และส่งขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรำยอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำน 

ไดใ้ห้กบับริษทั และ (2) กรณีท่ีบริษทัประมวลผลขอ้มูลนั้นโดยอำศยัฐำนควำมยินยอมจำกท่ำน  
(c) Right to data portability. You may have the right to obtain your personal data we hold, in a 

structured, electronic format, and transmit such data to another data controller, where this is (a) 

personal information which you have provided to us, and (b) if we are processing that data on the 

basis of your consent.  

(ง) สิทธิกำรคดัคำ้น ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 

เพื่อกำรบรรลุประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั (หรือของบุคคลอื่น) ได ้บริษทัอำจปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตำมค ำขอ 

ของท่ำน ในกรณีท่ีบริษทัสำมำรถแสดงไดว่้ำมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน  

บุคคลดงักล่ำวซ่ึงอำจส ำคญัย่ิงกว่ำประโยชน์ของท่ำน หรือถำ้กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว 

เป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้ สิทธิ

เรียกร้องตำมกฎหมำย ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เก่ียวกบ ักำรใชก้ลอ้งวงจรปิด  
(d) Right to object. You have the right to object to the collection, use, or disclosure of your personal 

data for the purposes of achieving our legitimate interest (or that of other persons). We may refuse 

to comply with your request if we can demonstrate compelling legitimate grounds for such collection, 

use, or disclosure, which may override your own interests or if such collection, use, or disclosure is for 

the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims.  

(จ) สิทธิกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูล ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลได ้หำกท่ำนเช่ือว่ำ (1) ขอ้มูลส่วน บุคคล

นั้นหมดควำมจ ำเป็นส ำหรับวตัถุประสงค์ท่ีระบุในประกำศฉบบัน้ีแล้ว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ถูก เก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ทั้งน้ี บริษทัอำจปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตำมค ำขอใหล้บหรือท ำลำย ขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนได ้เพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรยกขึ้น

ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย  
(e) Right of erasure. You have the right to request us to erase or destroy your personal data or to 

anonymize your personal data if you believe that (i) the personal data is no longer needed for the 

purposes described in this notice or (ii) the collection, use, or disclosure of your personal data is 

unlawful. We may refuse to comply with your request for erasure or destroy for the purposes of 

establishment, compliance, exercise or defense of legal claims, or compliance with laws.  

(ฉ) สิทธิกำรจ ำกดักำรประมวลผล ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนหำกท่ำนเช่ือว่ำบริษทั  

หมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือวตัถุประสงค์ตำมท่ีระบุในประกำศฉบับน้ีแล้ว แต่ท่ำนยงั 

ต้องกำรให้เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไวเ้พ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิ 

เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย  



(f) Right to restrict processing. You have the right to request us to suspend the use of your personal 

data if you believe that we no longer need to retain the personal data for the purposes described in 

this notice, but you still require the retention for the purposes of establishment, compliance, exercise 

or defense of legal claims, or compliance with laws.  

(ช) สิทธิกำรถอนควำมยินยอม ในกรณีท่ีท่ำนไดย้ินยอมให้บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน  

ท่ำนมีสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอมนั้น ณ เวลำใดก็ได ้ 
(g) Right to withdraw consent. If you have consented to our collection, use, or disclosure of your 

personal data, you have the right to withdraw that consent at any time.  

(ซ) สิทธิกำรยื่นเร่ืองร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนบริษทัต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

หำกท่ำนเช่ือว่ำบริษทัฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมหน้ำท่ีใด ๆ ของบริษทัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ท่ี

ใชบ้งัคบั  
(h) Right to lodge a complaint. You have the right to file a complaint against us to the relevant data 

protection supervisory authority if you believe that we breach or do not comply with any of our 

obligations under the applicable personal data protection laws.  

 

7. การติดต่อบริษัท  
CONTACT US  

ช่ือ: บริษทัไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน 

สถำนท่ีติดต่อ: อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ชั้น 20 เลขท่ี 1168/55 ถ.พระรำมส่ี แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

ช่องทำงกำรติดต่อ: โทร 02-2856326 Email: IFST-PDPA@ifscapthai.com 
If you have any questions about this notice or if you would like to exercise your rights, please contact 

us at IFS Capital (Thailand) PCL. 

Lumpini Tower, 20th Floor unit 1168/55 Rama 4 Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok  

Tel: 02-2856326 Email: IFST-PDPA@ifscapthai.com 


