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บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด (“บริษัท”) มีการใช้งานกล้องวงจรปิ ดภายในและโดยรอบสถานที่ของบริษัทในการ
ตรวจตราพืน้ ที่เฉพาะเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน ลูกค้า และผูม้ าติดต่อของบริษัท
ประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิ ดฉบับนีใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิ ด บริษัทอาจปรับปรุงประกาศฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ คราว ท่านสามารถ
พบประกาศฉบับปรับปรุงของบริษัทได้ท่ี www.krungsriasset.com
We, Krungsri Asset Management Company Limited, 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.krungsriasset.com
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
TYPES OF PERSONAL DATA WE COLLECTED
กล้องวงจรปิ ดของบริษัทบันทึกภาพของบุคคลทุกคน รวมทัง้ ทรัพย์สินของบุคคลเหล่านัน้ (เช่น ยานพาหนะ) ซึ่งเข้ามาในพืน้ ที่
ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายในหรือโดยรอบสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของบริษัท และอาจเก็บรวบรวมภาพถ่าย
หรือภาพวีดีโอของท่านไว้
Our CCTV captures images of all individuals and their belongings (e.g. vehicles) entering the monitored area in or
around our premises and facilities and may collect photos or videos of you.
2. วิธีการทีบ่ ริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
HOW WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA
2.1 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
We may collect, use, disclose, or process your personal data, for the following purposes:
(ก) การคุม้ ครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ
(a) to protect individuals’ life, body, health, personal safety, and belongings;
(ข) การคุม้ ครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทจากความเสียหาย การถูกรบกวน
การถูกทาลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ
(b) to protect and prevent our premises, facilities and assets from damage, disruption, vandalism, and other
crime;
(ค) การสนับ สนุน หน่ ว ยงานบังคับ ใช้กฎหมายในการป้ อ งกัน สื บ สวน และด าเนิ น คดี ต่ อ อาชญากรรม และการ
ดาเนินการเพื่อการยับยัง้ อาชญากรรม
(c) to support law enforcement agencies in the prevention, detection, and prosecution of crime and to act
as a deterrent against crime;
(ง) การช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เกิดขึน้ ในกระบวนการทางวินยั หรือการร้องทุกข์
(d) to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of disciplinary or grievance
proceedings;
(จ) การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ
(e) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint; and loment
proceedings
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2.2 กล้องวงจรปิ ดของบริษัททางานตลอดยี่สิบสี่ช่วั โมง เว้นแต่ในกรณีท่รี ะบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบารุงระบบ
Our CCTV is in operation 24 hours a day, except in case of system failure or maintenance.
2.3 บริษัทได้ติดตัง้ ป้ายที่เหมาะสมไว้ในพืน้ ที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิ ดและการ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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
บริษั ท อาจเก็ บรวบรวม เปิ ด เผย หรื อ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลองท่า น โดยอาศัยหลัก เกณฑ์ห รื อฐานทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี ้
We may collect, use, disclose, or process your personal data on any of the following legal bases.
(ก) ฐานประโยชน์สาคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นการจาเป็ น เพื่อ
ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(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) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการ
ดาเนินการเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุขา้ งต้น
(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) ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามที่กาหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน บริษัทถือว่าการใช้กล้องวงจรปิ ดเป็ น
มาตรการที่สาคัญซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันเหล่านีไ้ ด้
(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. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลทีส่ าม
DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES
4.1 บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทในเครือและผูใ้ ห้บริการของบริษัท) ในกรณี
ที่บริษัทพิจารณาว่ามีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุขา้ งต้น
We may disclose your personal data to third parties (including our affiliates and service providers) if we
consider that the disclosure is necessary for the purposes described above.
4.2 บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน
สืบสวน และดาเนินคดีต่ออาชญากรรม
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.
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5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
PERIOD OF RETENTION
5.1 บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ระบุ
ในประกาศฉบับนี ้ หรือเท่าที่จาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ อนึ่ง บริษัทอาจจาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไว้เป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึน้
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 ถ้าบริษัทหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจทาลาย ลบ นาออกจากระบบ หรือทา
ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้
If we no longer need to retain your personal data, we may destroy, delete, remove or anonymize your personal
data.
6. สิทธิของท่าน
YOUR RIGHTS
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี ้
You have the following rights pursuant to the laws:
(ก) สิทธิการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน โดยคาขอนัน้ จะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งไปยังช่องทางตามที่ระบุไว้ในส่วน "การติดต่อบริษัท" คาขอ
ของท่านจะได้รบั การดาเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคาขอของท่านได้
ในกรณีท่ีคาขอนัน้ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนีเ้ พียงเท่าที่ได้รบั อนุญาตโดยกฎหมายหรือ
คาสั่งศาล
(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) สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มีการดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็ นปั จจุบนั
(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) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการ
จัดเรียงแล้ว และส่งข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน
ได้ให้กบั บริษัท และ (2) กรณีท่บี ริษัทประมวลผลข้อมูลนัน้ โดยอาศัยฐานความยินยอมจากท่าน
(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) สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (หรือของบุคคลอื่น) ได้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคาขอ
ของท่าน ในกรณีท่ีบริษัทสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสาคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของท่าน หรือถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เป็ นไปเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่ อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
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(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) สิทธิการลบหรือทาลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเชื่อว่า (1) ข้อมูล ส่วน
บุคคลนัน้ หมดความจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ท่ีระบุในประกาศฉบับนีแ้ ล้ว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูก
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี ้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคาขอให้ลบหรือทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อการก่อตัง้ สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(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) สิทธิการจากัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเชื่อว่าบริษัท
หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนีแ้ ล้ว แต่ท่านยัง
ต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(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) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีท่ีท่านได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิท่จี ะถอนความยินยอมนัน้ ณ เวลาใดก็ได้
(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) สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิย่ืนเรื่องร้องเรียนบริษัทต่อหน่วยงานกากับดูแลการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
หากท่านเชื่อว่าบริษัทฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ใช้บงั คับ
(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
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี ้ หรือหากท่านประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อฝ่ ายบริหารงานทั่วไป
ที่ krungsriasset.GA@krungsri.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-657-5757 ต่อ 2590, 2594
If you have any questions about this notice or if you would like to exercise your rights, please contact our General
Administration at krungsriasset.GA@krungsri.com or call 02-657-5757 ext. 2590, 2594

