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นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัพนัธมิตรทางธรุกิจ ฉบบัท่ี 2 

 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") อธบิายวธิกีารที่ บรษิัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอืตามเอกสารแนบทา้ยนี้ ("เอราวณั" "บริษทั" หรอื "ของเรา") ใหค้วามส าคญักบั
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบรษิทัฯ อยากใหท้่านคุน้เคยกบัวธิกีารทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย 
และโอนไปยงัต่างประเทศซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร บุคคลผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ กรรมการ ผูถ้อืหุน้  หรอืผูต้ดิต่อ
อื่นๆ (เรยีกรวมกนัว่า "ท่าน" หรอื "ของท่าน") ของพนัธมติรทางธุรกจิ ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร และบุคคลภายนอก 
(เรยีกแยกกนัว่า "พนัธมิตรทางธรุกิจ") 

โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัพนัธมติรทางธุรกิจฉบบันี้  ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") อธิบาย
วธิกีารทีบ่รษิทัฯ (และ/หรอื บุคคลผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ หรอื บรษิทัต่างๆทีก่ระท าในนามของบรษิทัฯ) เกบ็รวบรวมขอ้มลู
ส่วนบุคคลจากช่องทางตดิต่อสื่อสารทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ หรอืเมื่อท่านมปีฏสิมัพนัธก์บับรษิทัฯ ณ ส านักงาน ผ่าน
งานแสดง (event) ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื ผ่านศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์(call center) หรอืผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 
ผ่านอเีมลและโซเชยีลมเีดยี (เช่น เวบ็เพจ เฟซบุ๊ค หรอืไลน์) และช่องทางอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิใดๆ ("ช่องทาง") 
 

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ หมายถงึ ขอ้มูลใดๆ ที่สามารถระบุตวัตนท่านได้ที่
ท่านมอบใหบ้รษิทัฯ โดยสมคัรใจเมื่อท่านตดิต่อบรษิทัฯ ไม่ว่าดว้ยวธิกีารใดๆ เช่น โดยดว้ยวาจา เป็นหนังสอื หรอืผ่าน
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

"ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน" หมายถงึ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีก่ฎหมายจ าแนกประเภทเป็นขอ้มูล
ส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน โดยบรษิทัฯจะเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยงัต่างประเทศซึ่งขอ้มลูส่วน
บุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้หรอืโดยเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

โดยบรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรงหรอืโดยออ้มจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะต่างๆ โดยขอ้มลู
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัท่าน และ/หรอืบุคคลอื่นที่บรษิัทฯเก็บรวบรวมจะขึน้อยู่กบับรบิทในการติดต่อสื่อสาร และ/หรอื 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิระหว่างท่านและบรษิทัฯ  

ขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ทีเ่ราอาจเกบ็รวบรวมมดีงัต่อไปนี้ 
 
▪ ข้อมูลท่ีระบุตวับุคคลได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เพศ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ สถานะการสมรส 

ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท/์โทรศพัท์มอืถอื หมายเลขโทรสาร ทีอ่ยู่อเีมล บญัชโีซเชยีลมเีดยี (เช่น เฟซบุ๊ค 
หรอื ไลน์) ขอ้มูลในบตัรทีร่ฐับาลออกให ้(เช่น บตัรประชาชน หนังสอืเดนิทาง หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยี
ภาษี ใบขบัขี)่ ลายมอืชื่อ ขอ้มูลการท างาน (เช่น ต าแหน่งงาน แผนก อาชพี บรษิัททีท่่านท างานใหห้รอื
จ้างงานท่าน หรือที่ท่านถือหุ้นอยู่) ข้อมูลด้านการศกึษา ข้อมูลนามบตัร และสดัส่วนการถือหุ้น และ 
หลกัทรพัยใ์นบรษิทั 

▪ ข้อมูลการช าระเงิน เช่น ขอ้มูลบญัชธีนาคาร ขอ้มูลบตัรเครดติ และวธิกีารช าระเงนิผ่านช่องทางอื่น 
และ ประวตักิารท าธุรกรรม 

▪ ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัการติดต่อธุรกิจ เช่น ชื่อบรษิทั รายละเอยีดการจดทะเบยีนบรษิทั ขอ้มูลจากหนังสอื
รับรอง จากทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือจากเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ  ส าหรับการช าระเงิน หรือส าหรบั
วตัถุประสงคใ์นการปราบปรามการฟอกเงนิ (ซึง่ อาจรวมถงึขอ้มลูของกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง) และหนังสอืมอบอ านาจ 
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▪ ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตามทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น หมายเลขป้ายทะเบยีนรถยนต ์ขอ้มูลการจดทะเบยีนบรษิทั 
ขอ้มลูทะเบยีนบา้น หรอืรายงานจากสถานีต ารวจ เป็นตน้ 

▪ ข้อมูลของสมาชิกครอบครวั เช่น  ขอ้มลูทีร่ะบุตวัคู่สมรสหรอืบุตรของท่าน  
▪ ข้อมูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกบนัทกึจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดและ

ระบบอนิเทอรเ์น็ตในพืน้ทีข่องเรา 
▪ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนท่ีได้รบัจากบตัรประจ าตวัประชาชน รวมทัง้เอกสารทีอ่อก

โดยรฐับาล/หน่วยงานราชการอื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น ขอ้มลูศาสนา เชือ้ชาต ิหรอืเผ่าพนัธุ์ 
 
หากท่านได้ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดๆ แก่บรษิัท โปรดแจ้งบุคคลเหล่านัน้ให้ทราบถึงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวฉบบันี้ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านัน้ หากจ าเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์ หรือฐานทาง
กฎหมายอื่น 
 
บรษิัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกจิระหว่างบรษิัทฯ กบั
ท่าน โดยหากท่านได้ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆ ท่านควรมัน่ใจว่าท่านมสีทิธ ิและ/หรอือ านาจที่จะให้
ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านัน้ได้ตามนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบันี้ โดย (1) แจง้บุคคลเหล่านัน้ใหท้ราบถงึนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ และ/หรอื (2) ขอความยนิยอม
จากบุคคลเหล่านัน้ หากจ าเป็น หรอือาศยัหลกัเกณฑ์ หรอืฐานทางกฎหมายอื่น 
 

2. บริษทัฯ  เกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 
 

เวน้แต่ในบางกรณีโดยเฉพาะทีเ่ราต้องอาศยัฐานความยนิยอมของท่าน เราเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยั (1) ฐานการปฏบิตัติามสญัญา ส าหรบัการเริม่ตน้ท าสญัญา หรอืการเขา้ท าสญัญา หรอื
ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา                       
(3) ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัสมดุลกบั
ผลประโยชน์และสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน  (4) ฐานการป้องกนัหรอื
ระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ ส าหรบัการด าเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ านาจรฐั และ/หรอื (6) เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้นี้  เพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
 

▪ การเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น การยนืยนัตวัตนของท่านและสถานะการเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ        
การตรวจสอบสถานะกิจการ หรอืการตรวจสอบประวตัใินรูปแบบอื่นๆ หรอืการประเมนิความเสีย่ง
ส าหรบัตวัท่านและพนัธมติรทางธุรกจิ (ซึ่งรวมถงึ การตรวจสอบขอ้มูลทีม่กีารเปิดเผยต่อสาธารณะ
จากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและ/หรอืจากบญัชดี า (Sanction lists) ทีเ่ป็นทางการ) การประเมนิ
ความเหมาะสมและคุณสมบตัขิองท่านและพนัธมติรทางธุรกจิ การออกค าขอเสนอราคาและประมูล
ราคา      การเขา้ท าสญัญากบัท่านหรอืพนัธมติรทางธุรกจิ  

▪ การส่ือสารทางธุรกิจ เช่น การสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ
โครงการของบรษิัทฯ หรอืของพนัธมติรทางธุรกิจ (เช่น โดยตอบกลบัซึ่งขอ้ซกัถามหรอืค าร้องขอ
ต่างๆ) 
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▪ การบริหารจดัการความสมัพนัธ์ เช่น การสรา้งรหสัของผูข้าย การบนัทกึในทะเบยีนผูจ้ดัจ าหน่าย 
การใหก้ารสนับสนุนการบรกิาร การตดิตามและการบนัทกึ การใหบ้ตัรส าหรบัสิทธใินการเขา้ตกึ การ
จอดรถ การเชือ้เชญิพนัธมติรธุรกจิเพื่อเขา้ร่วมงานกจิกรรม หรอื งานแสดง (event)   

▪ ลงทะเบียนและยืนยนัตวัตน เช่น การลงทะเบยีน การยนืยนั ระบุ และรบัรองท่านหรอืตวัตนของ
ท่าน 

▪ การบริหารจดัการการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การด าเนินธุรกิจกับลูกค้า พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่นใดๆ การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง         การบริหารจดัการภายในองค์กร การปฎิบตัิตามนโยบายและมาตรการภายใน
องค์กรส าหรบัการบรหิารจดัการภายในองค์กรซึ่งเกี่ยวขอ้งกับการฝึกอบรมการด าเนินธุรกจิโรงแรม 
คุณภาพการใหบ้รกิาร ความต่อเนื่องทางธุรกจิ การตรวจสอบ การตรวจสอบบญัช ีการท ากจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบับญัช ีการรายงาน การส่ง หรอืจดัการเอกสาร การประมวลผลขอ้มลู การควบคุมหรอืการ
จดัการความเสี่ยง การวเิคราะห์และการวางแผนทางสถิติและแนวโน้มต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่
คลา้ยกนัหรอืเกีย่วขอ้ง  

▪ ตรวจจบัการทุจริต เช่น เพื่อตรวจสอบความมัน่คงปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง และแก้ไขข้อ
ขดัแย้งต่างๆ เพื่อบนัทกึและจดัการกบัขอ้พพิาท เพื่อด าเนินกระบวนพจิารณาส าหรบัการป้องกัน
อาชญากรรมหรอืการทุจรติ เพื่อยนืยนัและพสิูจน์ตวัตนของท่าน เพื่อท าการตรวจสอบขอ้มูลที่ได้
รบัมา เพื่อตรวจสอบสถานะกจิการและเพื่อด าเนินกจิกรรมอื่นๆในการปฏบิตัติามหน้าที ่หรอืขอ้บงัคบั
ตามกฎหมาย หรอืปฏิบตัิตามแนวทางในการบรหิารจดัการความเสี่ยงซึ่งกฎหมายก าหนด รวมถงึ
เพื่อตรวจสอบ ป้องกนั และสอบสวนการทุจรติหรอืการฉ้อโกง 

▪ การตรวจสอบดูแลความมัน่คงปลอดภยัและระบบ เช่น การยืนยันตัวและพิสูจน์ตัวตน เพื่อ
ด าเนินการควบคุมการเข้าถึงและเก็บล็อกข้อมูล (log) ตามที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบดูแลระบบ 
อุปกรณ์ และอนิเทอรเ์น็ต เพื่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  

▪ การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน เพื่อปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย สทิธิ หรอืหน้าทีต่ามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั รวมถงึกฎหมาย
นอกประเทศที่ท่านอยู่อาศยั เพื่อประเมนิการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบาย
ภายในองค์กรและแนวทางปฏบิตัติ่างๆ เพื่อปฏบิตัติามวตัถุประสงค์ในการสบืสวน ตามทีห่น่วยงาน
หน่วยงานรฐับาลไดร้อ้งขอ  

▪ การจดัการข้อมูลของพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น การรกัษาและการปรบัปรุงรายการ/สารบบของ
พนัธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การเก็บและบริหารจดัการสญัญาและ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจมชีื่อของท่านอยู่ในฐานขอ้มลูดงักล่าว 

▪ การวิเคราะห์ธรุกิจและการปรบัปรงุ เช่น การท าวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู การประเมนิ การส ารวจ 
และการท ารายงานเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ และผลการด าเนินงานของท่านหรอืของ
พนัธมติรทางธุรกจิ และการพฒันา และปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาด ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

▪ ระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและฝ่ายช่วยเหลอื เพื่อจดัการรหสัและโพรไฟล์ของท่าน เพื่อจดัการ การเขา้ถงึระบบใดๆ 
ที่บรษิัทได้มอบสทิธใินการเขา้ถงึให้แก่ท่าน การลบบญัชทีี่ไม่มกีารใชง้าน การใช้มาตรการควบคุม
ทางธุรกิจเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ และเพื่อให้บรษิัทฯสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบของบรษิทัฯ ท าการ
พฒันา ปรบัใช ้ด าเนินการ และดแูลรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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▪ การจดัการกบัข้อพิพาท เช่น การยุติขอ้พพิาท การบงัคบัใช้สญัญา การก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตาม
กฎหมาย การก่อตัง้ การใช ้หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

▪ วตัถปุระสงคท์างการตลาด เช่น แจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการสื่อสารทางตลาด กจิกรรม การขาย บรกิาร 
ประชาสมัพนัธ์ การแจ้งเตอืน การแจ้งข่าวสาร โปรโมชัน่ ขอ้เสนอพเิศษ การแสดงผลติภณัฑ์ การ
จดัซื้อจดัจา้ง งานสนับสนุน และกจิกรรมพเิศษอื่นๆ 

▪ การท าธรุกรรมขององค์กร เช่น ในกรณีทีม่กีารขาย การซื้อ การโอน หรอืการจ าหน่ายกจิการ การ
ควบรวมกิจการ การปรบัโครงสร้างองค์กร หรือการท าธุรกรรมที่คล้ายกัน เราอาจโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านใหก้บัผูร้บัโอนสทิธ ิและ/หรอืหน้าทีข่องบรษิทัไม่ว่าจะรายเดยีวหรอืหลายรายอนัเป็น
ส่วนหนึ่งของการท าธุรกรรมนัน้ๆ ซึ่งรวมถึง บริษัทต่างๆ บริษัทในเครือ บริษัทย่อยภายใต้ ดิ 
เอราวณั กรุ๊ป 

▪ เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 
หากบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืเพื่อเขา้ท า 

หรอืปฏบิตัติามสญัญาทีบ่รษิทัฯ มกีบัท่าน แต่ท่านไม่สามารถใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บรษิทัฯ เมื่อมกีารรอ้งขอ 
บรษิทัฯ อาจไม่สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุขา้งตน้ได ้

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากท่านในการด าเนินกจิกรรมทีม่กีารเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมของท่านส าหรบัแต่ละกจิกรรมดงักล่าว 

บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาว ะตามกฎหมาย            
คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืคนไรค้วามสามารถ 
 

3. ข้อมูลละเอียดอ่อน 
กรณีที่ท่านได้ให้ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาเอกสารระบุตวัตนซึ่งมขีอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามละเอียดอ่อน เช่น 
ศาสนา เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุแ์ละหมู่โลหติ รวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยทัว่ไปแลว้ เอราวณัไม่มคีวามประสงคจ์ะเกบ็รวบรวมและใช้
ขอ้มูลศาสนา เชื้อชาต ิเผ่าพนัธุ์และหมู่โลหติทีป่รากฏอยู่ในส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาเอกสารแสดงตน
ของท่านเพื่อวตัถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาเอกสารแสดงตน
ให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ 
ด าเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านัน้ และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดงักล่าว มีผลสมบูรณ์และบงัคบัใช้ได้ตาม
กฎหมายทุกประการ ทัง้นี้ หาก บรษิทัฯ ไม่สามารถปกปิดขอ้มลูไดเ้นื่องจากขอ้จ ากดัทางเทคนิคบางประการ บรษิทัฯ
จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูดงักล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยนืยนัตวัตนของท่านเท่านัน้  
 

4. บริษทัฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกบัใคร 
 บรษิทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านกบับุคคลดงัต่อไปนี้  
 

• บริษัทในเครือภายในกลุ่ม ดิ เอราวณั กรุ๊ป โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจเข้าถึงได้หรือถูก
เปิดเผยไปยงับรษิทัในเครอืภายในกลุ่ม ดิ เอราวณั กรุป๊(ตามเอกสารแนบทา้ยนี้) ตามวตัถุประสงค์
ทีก่ าหนดในนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ 

• โรงแรมในกลุ่มแฟรนไชสแ์ละพารท์เนอร ์โดยรวมถงึตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ส าหรบัวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดขา้งตน้และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
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• ลูกค้าของบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ส าหรบัการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ โดยบรษิทั
อาจว่าจา้งบรษิทัอื่น ตวัแทน หรอืผูร้บัจา้งในการใหบ้รกิารในนามของบรษิทั หรอือ านวยความสะดวก
ในการมอบผลติภณัฑ์และบรกิารใหก้บัท่าน โดยบรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผู้
ให้บรกิารหรอืผู้จดัจ าหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง (1) ผู้พฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เทคนิค ซอฟท์แวร์ ผู้พฒันาเว็บไซต์ และผู้ให้บรกิารดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านการจดัเก็บและ/หรือท าลายเอกสารและบริการคลาวด์ 
(Cloud) (3) ผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมและการสื่อสาร (4) ผู้ให้บรกิารจดัเก็บสนิค้า ขนส่งสนิค้าและ    
โลจิสติกส์ (5)  ผู้ให้บริการช าระเงิน (6) ผู้ให้บริการด้านค้นหาข้อมูล ( research agencies)               
(7) ผูใ้หบ้รกิารวเิคราะห์ขอ้มูล (8) ผูใ้หบ้รกิารส ารวจตลาด (survey agencies) (9) ผูต้รวจสอบบญัช ี                     
(10) บรษิัทตวัแทนด้านการตดิต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา และการตลาด (11) ผู้ให้บรกิารคอลเซน็เตอร์ 
(12) ผู้จดังานแคมเปญและงานแสดง (campaign and event organizers) (13) บริษัทตัวแทนขาย 
(sale representative agencies) (14) ผู้ให้บรกิารการน าเทีย่วหรอืรบัจองตัว๋ (15) บรษิัทประกนัภยั 
(16) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร/ตวัแทนดา้นการช าระเงนิและระบบการช าระเงนิ และ
การยืนยันตัวตน (17) ผู้ให้บริการภายนอกด้านการจัดการบริหาร และ/หรือ (18) ผู้ให้บริการ
สาธารณสุขหรอืโรงพยาบาล     

• ท่ีปรึกษา โดยรวมถงึทนาย หรอืผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนิค หรอืผูต้รวจสอบบญัชทีีช่่วยด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ และปกป้องหรอืเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ทางกฎหมาย 

• หน่วยงานรฐับาล หน่วยงานบงัคับใช้กฎหมาย ศาล  เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้
กฎหมาย เช่น (ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง กรมการปกครอง หรอืต ารวจ) เพื่อปฏบิตัติามหมาย หรอื
การด าเนินการต่างๆตามกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือ             
กฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรอืเพื่อการปกป้องสทิธขิองบรษิทั หรอืเมื่อบรษิทัฯ พบว่าการกระท าของ
ท่านฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเงือ่นไข หรอืนโยบายต่างๆของบรษิทัฯ ส าหรบัผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร
อย่างใดโดยเฉพาะ 

• บุคคลภายนอกผู้รบัโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี ในกรณีมกีารปรบัโครงสร้างองค์กร การควบรวม
กจิการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสทิธ ิการโอน หรอืการจ าหน่ายกจิการ ทรพัยส์นิ หรอื
หุน้ หรอืการท าธุรกรรมทีค่ลา้ยกนั ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด  

บุคคลทีบ่รษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจม ีมาตรฐาน
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีสู่งกว่าหรอืต ่ากว่าประเทศไทย ในกรณีนี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการใหแ้น่ใจว่ามีมาตรการ             
การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดบัที่เหมาะสม หรอืด าเนินการให้แน่ใจบุคคลผู้ที่บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มูล       
ส่วนบุคคลให้นัน้ได้ด าเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล       
ส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยจะตอ้งมมีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่พยีงพอ โดยเราจะขอความยนิยอมของท่าน
ในการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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5. บริษทัฯ จะเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด 
 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตาม
วตัถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวหรือเพื่อให้สอดคล้องกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้ก าหนด  ทัง้นี้ บรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนานขึน้หากจ าเป็นตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

6. สิทธิของท่าน 
 ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งภายใต้ พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมี
สทิธดิงัต่อไปนี้ 

• สิทธิในการเข้าถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถงึสทิธใินการขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบั
ท่านทีเ่รามอียู่และในการตรวจสอบถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวทีท่่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

• สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น โดยหมายถงึการ
ขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอื ขอใหเ้ราส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วน
บุคคลไปยงับุคคลอื่น 

• สิทธิในการคดัค้าน การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี  

• สิทธิในการการลบ หรอืท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ราเกบ็รวบรวม ใช้หรอืเปิดเผย 
เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ม่สามารถระบุตวัท่านได ้เมื่อเราไม่มฐีานทีช่อบดว้ยกฎหมายในการด าเนินการ
เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป 

• สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมสีทิธขิอใหเ้ราระงบัการเก็บรวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

• สิทธิการแก้ไขให้ถกูต้อง ซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมสีทิธขิอใหเ้ราด าเนินการใหข้อ้มูลส่วน
บุคคลทีเ่กีย่วกบัท่านนัน้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

• สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

• สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดกไ็ด ้ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เราเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย 
บนฐานทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมแก่เรา โดยการถอนความยนิยอมของท่านจะไม่กระทบกบัต่อการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้โดยชอบ 
 

ด ิเอราวณั กรุ๊ป และบรษิัทในเครอื เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวนัที่ 1 มถิุนายน 2565 ทัง้นี้บรษิัทฯยงัคง
ด าเนินการกบัขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ก าหนด      ทัง้นี้ท่านมี
สทิธแิจง้ยกเลกิความยนิยอมส าหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที ่ด ิเอราวณั กรุ๊ป ไดเ้กบ็รวบรวมไวก้่อนวนัที ่1 มถิุนายน 2565 
ดว้ยการยิน่ค ารอ้งขอยกเลกิความยนิยอมทาง dpo@theerawan.com 
 

7. ลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซต์อ่ืนๆ 
 เวบ็ไซต์นี้อาจมลีงิคซ์ึ่งเชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก โดยบรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านต่อบุคคลภายนอกเหล่านี้ และบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อแนวทางปฏบิตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เว้นแต่ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตวันี้  ดงันัน้ บรษิัทฯ แนะน าให้ท่านอ่านนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งบนเวบ็ไซตข์องบุคคลดงักล่าว 
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8. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 
 บรษิทัฯ อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นครัง้คราว หากการแก้ไขดงักล่าวมผีลกระทบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อท่านในฐานะเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม 
บรษิทัฯ แนะน าใหท้่านคอยตดิตามนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นระยะเพื่อตดิตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นอกจากนี้
บรษิทัฯ ไดร้ะบุวนัทีบ่งัคบัใชน้โยบายความเป็นส่วนตวันี้ในทา้ยฉบบั  
 

9. ติดต่อบริษทัฯ  
 หากท่านมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ หรอืท่านต้องการที่จะใชส้ทิธใินฐานะเจ้าของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ ไดต้ามรายละเอยีดดา้นล่างดงันี้  
 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
อาคารเพลนิจติ เซต็เตอร ์ชัน้ 6 เลขที ่2 ถนน สุขมุวทิ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257 4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257 4577 
www.TheErawan.com 
 
กรณีบริษทัในเครืออ่ืนๆ โปรดดเูอกสารแนบท้าย 
 
รายละเอยีดการตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเรา ไดท้ี ่อเีมล dpo@theerawan.com 
 
พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theerawan.com/
mailto:dpo@theerawan.com
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เอกสารแนบท้าย 
บริษทัในเครือ บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู ่
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั มหาชน ชัน้ 6 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257 4588  

บรษิทั โรงแรมเอราวณั จ ากดั (มหาชน) 494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2254-1234 

บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั ชัน้ 1 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2659 -2899 

บรษิทั ทวทีรพัยอ์นันต ์จ ากดั ชัน้ 1 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2659 -2899 

บรษิทั เอราวณั ภูเกต็ จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588  

บรษิทั เอราวณั ราชด าร ิจ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั เจา้พระยา จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั โกรท เมเนจเมน้ท ์จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั คอมเมอรเ์ชยีล เมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั นาคา จ ากดั  494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เดอะ รเีสรฟ์ิ จ ากดั 494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

 
 
 


