
 

 

 

 
ประกาศที1่1/2565 

เร่ือง  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด 
 
 

 บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พับลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") และบริษัทในเครืออมรินทร ์(บริษัท อมรินทร ์บุ๊ค เซ็น
เตอร ์จ ำกดั, บริษัท อมรินทร ์ออมนิเวิรส์ จ ำกดั, บริษัท อมรินทร ์เทเลวิชั่น จ ำกดั, บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร ์จ ำกดั และบริษัทอื่น ๆ 
ท่ีอำจมีขึน้ในอนำคต) มีกำรใชง้ำนกลอ้งวงจรปิดภำยในและโดยรอบสถำนท่ีของบริษัทในกำรตรวจตรำพืน้ท่ีเพ่ือรกัษำควำม
ปลอดภัยของสถำนท่ี ทรพัยส์ิน พนักงำน ลูกคำ้ และผูม้ำติดต่องำน    ซึ่งบริษัทมีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรเก็บ 
รวบรวม ใช ้กำรเปิดเผย ประมวลผล และส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ีระบุในประกำศฉบับนี ้อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจ
ปรบัปรุงประกำศฉบบันีเ้ป็นครัง้ครำว ซึง่ท่ำนสำมำรถคน้หำประกำศฉบบัปรบัปรุงของบริษัทไดท่ี้ https://amarin.co.th/ 
 
1.  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม 

กลอ้งวงจรปิดของบริษัทจะบนัทกึภำพของบคุคลทกุคน รวมทัง้ทรพัยส์ินของบคุคลเหลำ่นัน้ เช่น ยำนพำหนะ ฯลฯ  ท่ีเขำ้มำ
ในพืน้ท่ีของบริษัท  เพ่ือสอดสอ่งดแูลบคุคลและทรพัยส์ินท่ีอยู่ภำยในและโดยรอบบริษัท จงึจ ำเป็นตอ้งมีกำรบนัทกึ เก็บ
รวบรวมภำพถ่ำยหรือภำพวีดีโอของท่ำนไว ้
อนึ่ง กลอ้งวงจรปิดของบริษัทท ำงำนตลอดย่ีสิบสี่ชั่วโมง  ยกเวน้ในกรณีท่ีระบบขดัขอ้งหรือปิดเพ่ือซอ่มหรือปรบัปรุง 
 

2.  วัตถุประสงคใ์นการเกบ็ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1 เพ่ือคุม้ครองชีวิต รำ่งกำย สขุภำพ ควำมปลอดภยัสว่นบคุคล และทรพัยส์ินของบคุคล 
2.2 เพ่ือรกัษำผลประโยชนข์องบริษัทโดยชอบดว้ยกฎหมำยในกำรปกป้อง ป้องกนัสถำนท่ีทรพัยส์ินของบริษัทจำกควำม 
เสียหำย กำรถกูรบกวน กำรถกูท ำลำย อบุตัิเหต ุ วินำศภยั กำรทจุริต และอำชญำกรรมอ่ืน ๆ 
2.3 เพ่ือช่วยเหลือ และสนบัสนนุกำรท ำงำนของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีในกำรสบืสวน สอบสวน ป้องกนั ตำมท่ีรอ้งขอและตำมท่ี
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
2.4 เพ่ือเป็นหลกัฐำนในกำรระงบัขอ้พิพำทแรงงำน กำรรอ้งทกุข ์กำรรอ้งเรียน กำรแจง้เบำะแส เก่ียวกบักำรท ำผิดวินยัและ
ขอ้บงัคบักำรท ำงำน  
2.5 เพ่ือช่วยเหลือผูเ้สียหำยในกำรสอบสวน ตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิด 
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3. การแจ้งเตอืน 
บริษัทไดต้ิดตัง้ป้ำยแจง้เตือนท่ีมีขอ้ควำมแจง้ถงึกำรท ำงำนของกลอ้งวงจรปิด พรอ้มแจง้วตัถปุระสงคโ์ดยย่อ  โดยป้ำย
ติดตัง้ไวใ้นต ำแหน่งท่ีเหมำะสมบริเวณทำงเขำ้ และในพืน้ท่ีท่ีส  ำคญั เพ่ือแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึกำรใชก้ลอ้งวงจรปิดและกำร
บนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
 

4. หลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย 
บริษัทไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล และสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน โดยอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำง
กฎหมำยดงัตอ่ไปนี ้
4.1 ฐานรักษาผลประโยชนอ์ันชอบด้วยกฎหมาย กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล และสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคล
ของท่ำนเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือรกัษำผลประโยชนอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทหรือบคุคลอื่น โดยประโยชนด์งักลำ่วมี
ควำมส ำคญัไมน่อ้ยกว่ำสิทธิขั่นพืน้ฐำนในขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน ทัง้นีภ้ำยใตบ้ญัญตัิของกฎหมำย 
4.2 ฐานประโยชนส์ าคัญต่อชวีิต กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล และสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้มีควำมจ ำเป็น 
เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 
4.3 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย บริษัทมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัตำมท่ีก ำหนดไวโ้ดยกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั ซึง่รวมถงึ
แตไ่มจ่  ำกดัเพียง กฎหมำยว่ำดว้ยควำมปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มในสถำนท่ีท ำงำน บริษัทถือวำ่กำรใชก้ลอ้งวงจรปิดเป็น
มำตรกำรท่ีส  ำคญัซึง่ช่วยใหบ้รษัิทสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัเหลำ่นีไ้ด ้
 

5. การเปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นต่อบุคคลทีส่าม 
5.1 บริษัทอำจเปิดเผย และสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตอ่บคุคลท่ีสำม ในกรณีท่ีบริษัทพิจำรณำวำ่มีควำมจ ำเป็นตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคต์ำมท่ีระบขุำ้งตน้ และบคุคลท่ีสำมดงักลำ่วตอ้งแสดงเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
และเช่ือถือไดม้ำแสดงตอ่บริษัท 
5.2 บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนต่อหน่วยงำนบังคบัใชก้ฎหมำย หำกมีกำรรอ้งขอจำกหน่วยงำนบังคบัใช้
กฎหมำยในกำรป้องกนัสืบสวนและด ำเนินคดีต่ออำชญำกรรมหรือมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยเพ่ือใชป้กป้องสิทธิโดยชอบ
ธรรมของบริษัท หรือเป็นกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของบริษัท 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
6. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวไ้ม่เกินกว่ำ 90 (เกำ้สิบ) วนั หรือระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือกำรบรรลุ
วตัถปุระสงคต์ำมท่ีระบใุนประกำศฉบบันีห้รือเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั  
6.2 ในกรณีมีขอ้พิพำทหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำย บริษัทอำจจ ำเป็นตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไว้จนกว่ำ
ขอ้พิพำทหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยสิน้สดุ 
6.3 เมื่อหมดควำมจ ำเป็นตำมขอ้ 6.1 และ/หรือ 6.2 บริษัทจะท ำลำย ลบ น ำออกจำกระบบ หรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของ
ท่ำนเป็นขอ้มลูที่ไมส่ำมำรถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มลูได ้
 

7. สิทธิของทา่น 
ท่ำนสำมำรถใชส้ิทธิตำมกฎหมำยไดต้ำมช่องทำง ตอ่ไปนี ้
ติดต่อฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล บมจ.อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พับลิชช่ิง เลขท่ี 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหำนคร 10170 โทรศพัท ์02 – 422-9999.หรือท่ี https://amarin.co.th/ 
 

 
 
 
          (นำงศศิชำภำ ใหมพ่มุมำ) 

      ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 

https://amarin.co.th/
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