นโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับกรรมการบริษทั ฉบับที่ 2
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือตามเอกสารแนบท้ายนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริ ษทั ฯ" หรือ
"เรา") ให้ความสาคัญในการปกป้ องสิทธิของท่านเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการของบริษัทฯ โดย
ตระหนักว่าท่านอาจต้องการได้รบั การคุม้ ครองในระดับสูง สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ การโอนไป
ยังต่างประเทศซึง่ ข้อมูลทีท่ ่านแบ่งปั นกับบริษทั ฯ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้เป็ นข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับการทีบ่ ริษทั ฯ จะเสนอขอแต่งตัง้
ท่านให้ดารงตาแหน่ งกรรมการต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึง การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การจ่ายผลตอบแทน หรือ
จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ท่าน
นโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับกรรมการบริษทั ฉบับนี้ (“ นโยบายความเป็ นส่วนตัว”) ใช้กบั ผูท้ เ่ี ป็ นกรรมการบริษทั ของ
เรา (“ท่าน”) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของการแต่งตัง้ ท่าน
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ
บริษัท ฯ อาจมีก ารแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็ น ส่ วนตัวฉบับ นี้เ ป็ น ครัง้ คราว บริษัท ฯ อาจแจ้ง ให้ท่า นทราบเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติมในนโยบายฉบับนี้ ในสาระสาคัญ ผ่านช่องทางทีบ่ ริษัทฯ เห็นเป็ นการสมควร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ขอให้ท่านหมั ่นตรวจสอบการแก้ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอ
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
คาว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน โดยที่ขอ้ มูลนัน้ สามารถระบุตวั ตนท่านได้ ตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ ซึ่งท่านได้ให้มอบให้กับผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าโดยวาจา เป็ นหนังสือ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ในบางกรณี
เราประมวลผลข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวท่านจากข้อมูลทีท่ ่านได้มอบให้ หรือทีเ่ ราทาการเก็บรวมรวบขณะทีเ่ รามีปฏิสมั พันธ์
กับท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ราได้รบั จากบุคคลภายนอกที่ได้รบั มอบอานาจ หรือข้อมูลทีท่ ่านยินยอมให้บริษทั เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เช่น ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) รวมถึงบริษทั จดทะเบียนอื่น
"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ ฎหมายจัดว่าเป็ นข้อมูลประเภททีล่ ะเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนของท่าน ในกรณีทเ่ี ราได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งของ
ท่าน หรือเท่าที่กฎหมายอนุ ญาตให้ทาได้ เท่าที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน บริษัทฯ จะทาการเก็บ
ประมวลผล และใช้ขอ้ มูลตามหมวดหมู่และประเภท ดังต่อไปนี้
▪ ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปี เกิด ลายมือชื่อ ข้อมูลทีป่ รากฏ
ในเอกสารหรือบัตรทีอ่ อกโดยทางราชการ (เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุ ญาตทางาน
ใบส าคัญ ประจ าตัว คนต่ า งด้ า ว ทะเบีย นบ้ า น ใบขับ ขี่ และข้อ มู ล อื่ น ๆ ที่ค ล้ า ยกัน ) สถานภาพการสมรส
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว บันทึกกล้องวงจรปิ ด รูปถ่าย รายละเอียดยานพาหนะ (เช่น สาเนาใบคู่มอื จดทะเบียน
เลขทะเบียนรถยนต์ ยีห่ อ้ รถยนต์ และสีรถยนต์)

▪ ข้อมูลการติ ดต่อ เช่น ภูมลิ าเนา ทีอ่ ยู่บา้ น อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ รากฎตามแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการ รายงานการประชุมวาระแต่งตัง้ กรรมการ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(แบบ F24-1) หนังสือรับรองและประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2) แบบแจ้งข้อมูลกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(แบบ 59) แบบรายงานส่ ว นได้เ สีย ของกรรมการและผู้บ ริห าร ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขของกรรมการบริษัท
คานาหน้าชื่อ การดารงตาแหน่ งกรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย บันทึกการทางาน ประวัติการ
ทางาน บันทึกการประเมินผล ผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน นามบัตร วันทีเ่ ริม่ งาน ข้อมูลและบันทึก
เกีย่ วกับการลาประชุม สาเหตุการลาออก และ/หรือการลาออกจากตาแหน่ง
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิ นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม โบนัส หรือสิ ทธิ ประโยชน์ อื่นที่ได้รบั ใน
ฐานะกรรมการ เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร อัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย
▪ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยิ นยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เช่น ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือที่เปิ ดเผยต่อ
บริษทั อื่นๆ
▪ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น ชื่อของบิดา-มารดาของท่าน ชื่อและนามสกุลของคู่สมรส สถานภาพ จานวนผูอ้ ยู่
ภายใต้การปกครอง สูตบิ ตั รผูอ้ ยู่ภายใต้การปกครอง หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉินและผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นที่ เราเก็บรวบรวม รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะแค่ คานาหน้ าชื่อ ชื่อและ
นามสกุล เลขประจาตัว
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น ชื่อ -นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ความสัมพันธ์กบั พวกเขา
ฯลฯ ) โปรดนานโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ให้บุคคลที่สามดังกล่าวได้รบั ทราบ และ/หรือ ขอความยินยอมจากบุคคล
ดังกล่าวหากจาเป็ น
2. เหตุผลในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2.1 วัตถุประสงค์ซึ่งบริษทั ฯ อาศัยความยิ นยอมโดยชัดแจ้งของท่าน
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
▪ ข้อมูลชีวภาพ: สาหรับการอนุญาตให้เข้าถึงบริเวณทีม่ กี ารจากัดสิทธิ และการตรวจสอบยืนยันตัวตน
▪ ประวัติอาญากรรม: เพื่อประกอบการตัดสินใจจ้างกรรมการบริษทั , การจัดการภายใน, ภาพลักษณ์ของบริษทั ,
การเก็บรักษาบันทึกบัญชีดา และวัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย
▪ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากเอกสารยืนยันตัวตน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ซึ่งสามารถพบได้ในสาเนาเอกสารยืนยัน
ตัวตนเมื่อเราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน และเพื่อการจัดสรรสวัสดิการต่างๆ

สาหรับกรณีท่ฐี านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ฐานความยินยอม ท่านมี สิทธิท่จี ะถอนความยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (dpo@theerawan.com) ทัง้ นี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วย
กฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่อนของท่าน ก่อนทีจ่ ะท่าน
จะถอนความยินยอม
2.2 วัตถุประสงค์ซึ่งบริษทั ฯ อาศัยฐานทางกฎหมายอื่น
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
▪ เพื่อการแต่ งตัง้ กรรมการบริ ษทั เช่น เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน การคัดเลือก กระบวนการแต่งตัง้ และการ
ต้อนรับกรรมการบริษทั
▪ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การออกหนังสือมอบอานาจ, แต่งตัง้ ตัวแทนทาสัญญา หรือลงนาม
ข้อตกลงกับลูกค้า ซัพพลายเออร์, ผูข้ ายและ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
▪ เพื่อช่วยเหลือท่านในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ เช่น เพื่อออกตั ๋วจอดรถ/บัตร, การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบของท่าน, การช่วยดูแลบันทึกผลการปฏิบตั งิ าน
▪ เพื่อการบริ การจัดการด้านความสัมพันธ์ เช่น เพื่อการให้ความช่วยเหลือตามที่ท่านร้องขอ และดาเนินการ
สารวจความพึงพอใจ
▪ เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การ เช่น เพื่อการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์
อื่นสาหรับกรรมการบริษทั
▪ เพื่อการติ ดต่อสื่อสาร เช่น การสื่อสารทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ/งาน, การนัดหมาย, การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
▪ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงาน เช่น การติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ, การอนุ มตั ิสทิ ธิในการ
จัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษทั , ติดตามดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ, การตรวจสอบทางวินัย, การ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบในกรณีทม่ี กี ารร้องเรียนและกาหนดบทลงโทษหากจาเป็ น
▪ เพื่อป้ องกันและสืบสวนการฉ้ อฉล รวมถึงการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ละเลยการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือการประพฤติ
ผิด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการงานของท่า น เพื่อป้ องกันหรือตรวจจับการกระทาความผิด ทาง
กฎหมาย เพื่อบริหารจัดการและป้ องกันสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือของพนักงาน แขก และผูม้ าเยือน และสาหรับ
การตรวจสอบรับประกันคุณภาพ เท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย
▪ เพื่ อ การคุ้ม ครองข้ อ มู ล ความลับ ทางการค้ า และสิ น ทรัพ ย์ข องบริ ษัท ฯ รวมไปถึง การคุ้ม ครองลู ก ค้า
พนักงานและบุคคลใดๆ เพื่อความปลอดภัยของระบบ และในบริเวณ ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างของบริษทั ฯ หรือของ
บริษทั อื่นๆ ในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

▪ เพื่อการซื้อกิ จการ รวมถึง การจัดแผนก กิจการหรือส่วนของกิจการ และรายการค้าอื่นใด การฟื้ นฟูกิจการ
การกาจัด หรือ การเสนอขายหลักทรัพย์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับการซื้อหรือการเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริษทั ฯ หรือหน่วยงานอื่นภายในเครือของเรา
▪ เพื่อความมั ่นคงปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณ ที่ดนิ หรือสิง่ ปลูก สร้างของบริษัทฯ และ
ของบริษทั อื่นๆ ในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
▪ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษทั ฯ พึงมีเหตุผลตามสมควร ที่เกี่ยวกับการเป็ นกรรมการบริษทั ของท่าน เช่น
การดาเนินการของบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ และตามที่ระบุในสัญญาการเป็ นกรรมการ ข้อบังคับการ
ทางาน หรือเอกสารอื่นใด ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทัง้ นี้
เท่าทีเ่ กีย่ วข้องกับท่าน
▪ เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่น
▪ เพื่อการปฏิ บตั ิ ตามหน้ าที่ ทางกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง คาสั ่งหน่ วยงานของรัฐ เพื่อ ให้ค วามร่ วมมือ กับ ศาล หน่ ว ยงานกากับดูแล
หน่ วยงานของรัฐ และหน่ วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายเมื่อเราเชื่อว่ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูล
และเมื่อ การเปิ ด เผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น การจ าเป็ น ต่ อ การที่บ ริษัท ฯ จะปฏิบ ัติต ามหน้ า ที่ต ามกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงคาสั ่งหน่ วยงานของรัฐ เพื่อดาเนินการให้ สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร
ระหว่างประเทศ (เช่น ISO), เพื่อจัดการในการชาระภาษี
▪ เพื่อที่ จะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง เพื่อปฏิบตั ิตามมาตรฐานขององค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ (เช่น ISO) เพื่อจัดการการจ่ายภาษี
ในกรณีทท่ี ่านไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางประการให้แก่เราบริษทั ฯ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และอาจไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเราภายใต้สญ
ั ญาการจ้าง ในบางกรณี บริษทั ฯ อาจไม่
สามารถช่วยเหลือหรือให้สวัสดิการแก่ท่านได้
3. ข้อมูลละเอียดอ่อน
กรณีทท่ี ่านได้ให้สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาเอกสารระบุตวั ตนซึง่ มีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา
เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุแ์ ละหมู่โลหิต รวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยทัวไปแล้
่
ว เอราวัณไม่มคี วามประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลศาสนา
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาเอกสารแสดงตนของท่านเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาเอกสารแสดงตนให้แก่ บริษทั ฯ ขอให้
ท่านปกปิ ดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิ ดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุ ญาตให้ บริษทัฯ ดาเนินการปกปิ ดข้อมูลเหล่านัน้
และถือว่าเอกสารที่มกี ารปกปิ ดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทัง้ นี้ หาก บริษทั ฯ
ไม่สามารถปกปิ ดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจากัดทางเทคนิคบางประการ บริษทั ฯจะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อเป็ น
ส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านัน้

4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อทีจ่ ะดาเนินการตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ระบุไว้ขา้ งต้น บริษทั ฯ อาจจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก
ตามนโยบายของบริษัทฯ เมื่อเราเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน เราจะจากัดประเภทของผู้รบั และผู้ท่สี ามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลเหล่านัน้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิ ดเผย ดังต่อไปนี้
▪ บริ ษทั อื่นๆ ภายในเครือ ดิ เอราวัณ กรุป๊ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกทาให้เข้าถึงได้ หรืออาจถูกเปิ ดเผย
ไปยังนิตบิ ุคคลอื่นซึง่ เป็ นบริษทั ซึง่ อยู่ภายในเครือของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)เพื่อวัตถุประสงค์
ทีร่ ะบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
▪ บุคคลภายนอกอื่ นๆ เราอาจใช้บ ริก ารบริษัท ตัว แทน หรือ ผู้ร ับ จ้า งอื่น เพื่อ ช่ ว ยในการจัด หาหรือ จัด ให้มี
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ท่าน บริษทั ฯ อาจแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผใู้ ห้บริการหรือ
ผู้จ ัด หาผลิตภัณฑ์บ ริก ารจากภายนอก ซึ่ง รวมถึงแต่ไ ม่จากัด เฉพาะ (1) ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นโครงสร้า งพื้นฐาน
อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ พัฒนาเว็บไซต์ การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นการจัด เก็บ ข้อ มู ล และบริก ารคลาวด์ (3) ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นโทรคมนาคมและการสื่อ สาร
(4) ผูใ้ ห้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (5) ผูใ้ ห้บริการด้านการชาระเงิน (6) ตัวแทนการทาศึกษาและทาวิจยั
(7) ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นการวิเ คราะห์ข้อ มูล (8) ผู้ใ ห้บ ริก ารในการส ารวจความพึง พอใจ (9) ผู้ต รวจสอบบัญ ชี
(10) ผู้ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา และการสื่อสาร (11) ผู้ให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (12) ผู้ให้บริการจัด
แคมเปญและกิจกรรม (13) ตัว แทนการขาย (14) บริษัท ท่ องเที่ยวและผู้ให้บริก ารการสารองตั ๋วสาหรับการ
ท่องเทีย่ ว (15) บริษทั ประกันภัย (16) ธนาคาร สถาบันทางการเงิน ผูใ้ ห้บริการและตัวแทนการชาระเงิน ระบบการ
ชาระเงิน และการตรวจสอบยืนยันตัวตน (17) ผูใ้ ห้บริการการจ่ายเงินเดือน และผูใ้ ห้บริการด้านการธุรการ และ/
หรือ (18) ผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ หรือโรงพยาบาล (19) ผูใ้ ห้บริการฝึกอบรมและฝึกสอน
▪ บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกาหนด ในบางกรณี เราอาจต้องเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกากับดูแล
หน่ วยของรัฐ หรือบุคคลภายนอก ทีบ่ ริษทั ฯเชื่อว่าจาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามฐานทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือเพื่อ
ปกป้ องสิทธิของเรา, สิทธิของบุคคลทีส่ าม หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อตรวจจับป้ องกัน
หรือจัดการกับปั ญหาการทุจริต, ความปลอดภัยหรือประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย
▪ พัน ธมิ ต รทางธุร กิ จ ของเรา ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นอาจถู ก แบ่ ง ปั น กับ พัน ธมิต รทางธุ ร กิ จ ของเราใน
กระบวนการเซ็นสัญญาและ/หรือการมีส่วนร่วมบริการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิ ดเผยพร้อมกับ
เอกสารทีจ่ าเป็ นต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในการเซ็นสัญญา
▪ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงทนาย เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิค และผูต้ รวจสอบบัญชี ผูช้ ่วยเหลือในการดาเนินกิจการของ
เรา แก้ต่าง หรือ เรียกร้องสิทธิตามกฎหมายใดๆ

▪ การควบรวมและเข้าซื้อกิ จการ บุคคลภายนอกที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ ในกรณีท่มี กี ารฟื้ นฟูกิจการ
การควบรวม การโอนกิจการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการหรือทัง้ หมด การซื้อ การขาย การร่วมทุน การโอน
หรือ การโยกย้า ยซึ่ง กิจ การ สิน ทรัพ ย์ หุ้ น หรือ ธุ ร กรรมอื่น ใดที่ใ กล้เ คี ย ง ไม่ ว่ า ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง หรือทัง้ หมด
สินทรัพย์ หรือหุ้น หรือการดาเนินธุรกรรมอื่นใด บรษัทฯ จะดาเนินการให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
▪ หน่ วยงานของรัฐ ในบางสถานการณ์ เราอาจจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือ ตามกฎระเบีย บที่เ กี่ยวข้อง รวมถึง หน่ ว ยงานที่บงั คับ ใช้ก ฎหมาย ศาล หน่ ว ยงานก ากับดูแล
หน่ วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก ทีเ่ ราเชื่อว่ามีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเปิ ด เผยข้อมูลเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบดังกล่าว หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอก หรือ เพื่อความปลอดภัยของ
ปั จเจกบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้ องกัน หรือเพื่อจัดการกับปั ญหาเกี่ยวกับการฉ้อฉล ความมั ่นคงปลอดภัย และ
ความปลอดภัย (เช่น กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน สานักงานประกันสังคม สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการแห่งชาติ กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น)
5. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
เราอาจเปิ ด เผยหรือ โอนข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไปยัง ผู้ร ับ ข้อ มูลส่ ว นบุ คคลที่อยู่ภายนอกประเทศไทย ซึ่ง ประเทศ
ปลายทางอาจไม่มรี ะดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้องมูลส่วนบุคคลเท่าเทียมกับประเทศไทย บริษั ทฯ จะ
ดาเนินการตามมาตรการเพื่อ จะทาให้ม ั ่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังต่างประเทศโดยปลอดภัยและผูร้ บั มี
มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับทีเ่ พียงพอ หรือเป็ นไปตามเงื่อนไขตามทีก่ ฎหมายกาหนดอื่นๆ เราจะขอ
ความยินยอมจากท่านหากเราจาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศตามที่
กฎหมายกาหนด
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบทีส่ ามารถระบุตวั ตนของท่านได้เป็ นระยะเวลานานกว่าทีจ่ าเป็ น
สาหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวมหรือประมวลผล ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดไว้ในเรื่องของระยะเวลาในการ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึน้ หากกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกาหนด

7. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและเงือ่ นไขตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสทิ ธิทร่ี ะบุไว้ดงั นี้
▪ สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ รามีเกี่ยวกับท่านและสามารถ
ตรวจสอบว่าเราได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รบั ความยินยอมอย่างไร
▪ สิ ทธิ ในการโอนย้ายข้อมูล หมายถึง การขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ รามีเกีย่ วกับท่านในรูปแบบทีม่ กี ารจัดระเบียบ
แล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นใด
▪ สิ ทธิ ในการคัดค้าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงเมื่อเราใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทาตลาดทางตรง
▪ สิ ทธิ ในการลบข้อมูล ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุ คคลของท่านเป็ นข้อมูลนิรนาม ท่านมีสทิ ธิในการขอให้เรา
ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลนิรนาม ในกรณีทไ่ี ม่มฐี านทางกฎหมายใดรับรองให้เรา
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านัน้ อีกต่อไป
▪ สิ ทธิ ในการขอให้ระงับใช้ หมายถึง สิทธิในการขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านในบางกรณี
▪ สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง
เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
▪ สิ ทธิ ในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
▪ สิ ทธิ ในการถอนความยิ นยอมได้ทุกเมื่อ เมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคภายใต้ฐาน
ความยินยอมของท่าน ทัง้ นี้การถอนความยินยอม จะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผล
ข้อมูลทีเ่ ราได้รบั การยินยอมแล้ว ก่อนการถอนความยินยอม
ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป และบริษัท ในเครือ เก็บ รวบรวมข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลไว้ก่ อ นวัน ที่ 1 มิถุ น ายน 2565 ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯยัง คง
ดาเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กาหนด ทัง้ นี้ท่านมีสทิ ธิ
แจ้งยกเลิกความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ด้วยการ
ยิน่ คาร้องขอยกเลิกความยินยอมทาง dpo@theerawan.com
8. ข้อมูลของบุคคลภายนอก
เมื่อท่านได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคนในครอบครัวของท่าน และ/หรือผูอ้ ยู่ในความอุปถัมภ์อ่นื ใด ("ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์")
และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นใด (เช่น บุคคลอ้างอิง ผูท้ ใ่ี ห้ตดิ ต่อในกรณีฉุกเฉิน) เพื่อวัตถุประสงค์ทก่ี ล่าวไว้ในนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวฉบับนี้ (เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์กบั ท่าน ฯลฯ) ท่านมีหน้าทีแ่ จ้งให้บุคคลเหล่านี้
ทราบเกีย่ วกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ ล่าวในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ทม่ี ผี ลกับบุคคลเหล่านัน้ ท่านยังมี

หน้าทีใ่ นการขอความยินยอมของผูอ้ ยู่ในความอุปถัมภ์ของท่าน และทาให้ม ั ่นใจว่าท่านมีสทิ ธิในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลเหล่านัน้ แก่เรา
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นครัง้ คราว หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม เราแนะนาให้ท่านคอยติดตาม
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นระยะเพื่อติดตามการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
10. ติ ดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติ ดต่อ
เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังนี้
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ชัน้ 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 66 (0) 2257 4588
โทรสาร: 66 (0) 2257 4577
www.TheErawan.com
กรณี บริษทั ในเครืออื่นๆ โปรดดูเอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางอีเมล dpo@theerawan.com
พฤษภาคม 2565

เอกสารแนบท้าย
บริษทั ในเครือ บริษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษทั
ทีอ่ ยู่
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด มหาชน
ชัน้ 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257 4588
บริษทั โรงแรมเอราวัณ จากัด (มหาชน)
494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 66 (0) 2254-1234
บริษทั เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จากัด
ชัน้ 1 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2659 -2899
บริษทั ทวีทรัพย์อนันต์ จากัด
ชัน้ 1 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2659 -2899
บริษทั เอราวัณ ภูเก็ต จากัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ ราชดาริ จากัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ เจ้าพระยา จากัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จากัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
จากัด
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ นาคา จากัด
494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เดอะ รีเสริฟ์ จากัด
494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588

