
 

 

 
นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบักรรมการบริษทั ฉบบัท่ี 2 

 
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอืตามเอกสารแนบท้ายนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า "บริษทัฯ" หรอื 
"เรา") ให้ความส าคญัในการปกป้องสทิธิของท่านเกี่ยวกบัการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการของบรษิัทฯ โดย
ตระหนักว่าท่านอาจต้องการไดร้บัการคุม้ครองในระดบัสูง ส าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใช ้เปิดเผย และ/หรอื การโอนไป
ยงัต่างประเทศซึง่ขอ้มลูทีท่่านแบ่งปันกบับรษิทัฯ ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีเป็นขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการทีบ่รษิทัฯ จะเสนอขอแต่งตัง้
ท่านใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมถงึ การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ การจ่ายผลตอบแทน หรอื  
จดัสวสัดกิารต่างๆ ใหแ้ก่ท่าน 
 
นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบักรรมการบรษิทัฉบบันี้ (“ นโยบายความเป็นส่วนตวั”) ใชก้บัผูท้ีเ่ป็นกรรมการบรษิทัของ
เรา (“ท่าน”) และขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรกต็ามนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตัง้ท่าน
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ 
 
บริษัทฯ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้เป็นครัง้คราว  บริษัทฯ อาจแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมี         
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เตมิในนโยบายฉบบันี้ ในสาระส าคญัผ่านช่องทางทีบ่รษิัทฯ เห็นเป็นการสมควร ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ขอใหท้่านหมัน่ตรวจสอบการแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้อยู่เสมอ 
 
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเกบ็รวบรวม 

ค าว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกบัท่าน โดยที่ขอ้มูลนัน้สามารถระบุตวัตนท่านได้ ตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ ซึ่งท่านได้ให้มอบให้กับผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าโดยวาจา เป็นหนังสือ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ในบางกรณี       
เราประมวลผลขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัท่านจากขอ้มลูทีท่่านไดม้อบให ้หรอืทีเ่ราท าการเกบ็รวมรวบขณะทีเ่รามปีฏสิมัพนัธ์
กบัท่าน ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราไดร้บัจากบุคคลภายนอกที่ได้รบัมอบอ านาจ หรอืขอ้มูลทีท่่านยนิยอมให้บรษิทัเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) รวมถงึบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  
 
"ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน" หมายถงึ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีก่ฎหมายจดัว่าเป็นขอ้มลูประเภททีล่ะเอยีดอ่อน เราจะเกบ็รวบรวม ใช ้
เปิดเผย และ/หรอื โอนไปยงัต่างประเทศซึ่งขอ้มูลทีล่ะเอยีดอ่อนของท่าน ในกรณีทีเ่ราไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้ของ
ท่าน หรอืเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้ เท่าที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบของท่าน บรษิัทฯ จะท าการเก็บ 
ประมวลผล และใชข้อ้มลูตามหมวดหมู่และประเภท ดงัต่อไปนี้ 

▪ ข้อมูลส่วนตวั ไดแ้ก่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล เพศ อายุ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ ลายมอืชื่อ ขอ้มลูทีป่รากฏ
ในเอกสารหรอืบตัรทีอ่อกโดยทางราชการ (เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง วซี่า ใบอนุญาตท างาน 
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายกัน) สถานภาพการสมรส              
การบนัทกึภาพเคลื่อนไหว บนัทกึกลอ้งวงจรปิด   รปูถ่าย รายละเอยีดยานพาหนะ (เช่น ส าเนาใบคู่มอืจดทะเบยีน 
เลขทะเบยีนรถยนต ์ยีห่อ้รถยนต ์และสรีถยนต)์ 



 

 

▪ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ภูมลิ าเนา ทีอ่ยู่บา้น อเีมลแอดเดรส หมายเลขโทรศพัท ์ 

▪ ข้อมูลเก่ียวกบัการท างาน เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่รากฎตามแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ รายงานการประชุมวาระแต่งตัง้กรรมการ แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(แบบ F24-1) หนังสอืรบัรองและประวตัขิองกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2) แบบแจง้ขอ้มลูกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(แบบ 59) แบบรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ข้อก าหนดและเงื่อนไขของกรรมการบริษัท           
ค าน าหน้าชื่อ การด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย บนัทกึการท างาน ประวตัิการ
ท างาน บนัทกึการประเมนิผล ผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน นามบตัร วนัทีเ่ริม่งาน ขอ้มูลและบนัทกึ
เกีย่วกบัการลาประชุม สาเหตุการลาออก และ/หรอืการลาออกจากต าแหน่ง 

▪ ข้อมูลเก่ียวกบัการรบัเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม โบนัส หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีได้รบัใน
ฐานะกรรมการ เช่น ขอ้มลูบญัชธีนาคาร เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร อตัราการหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย 

▪ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านยินยอมให้บริษทัเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยแก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) หรอืที่เปิดเผยต่อ
บรษิทัอื่นๆ  

▪ ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ เช่น ชื่อของบดิา-มารดาของท่าน ชื่อและนามสกุลของคู่สมรส สถานภาพ จ านวนผูอ้ยู่
ภายใต้การปกครอง สูตบิตัรผูอ้ยู่ภายใต้การปกครอง หมายเลขตดิต่อกรณีฉุกเฉินและผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะแค่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อและ
นามสกุล เลขประจ าตวั 

หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศพัท์, ความสมัพนัธ์กบัพวกเขา 
ฯลฯ ) โปรดน านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ใหบุ้คคลที่สามดงักล่าวได้รบัทราบ และ/หรอื ขอความยนิยอมจากบุคคล
ดงักล่าวหากจ าเป็น 
 
2. เหตุผลในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 วตัถปุระสงคซ่ึ์งบริษทัฯ อาศยัความยินยอมโดยชดัแจ้งของท่าน 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนของท่าน เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

▪ ข้อมูลชีวภาพ: ส าหรบัการอนุญาตใหเ้ขา้ถงึบรเิวณทีม่กีารจ ากดัสทิธ ิและการตรวจสอบยนืยนัตวัตน 

▪ ประวติัอาญากรรม: เพื่อประกอบการตดัสนิใจจา้งกรรมการบรษิทั, การจดัการภายใน, ภาพลกัษณ์ของบรษิทั, 
การเกบ็รกัษาบนัทกึบญัชดี า และวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยั 

▪ ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อนจากเอกสารยืนยนัตวัตน เช่น ศาสนา เชื้อชาต ิซึ่งสามารถพบไดใ้นส าเนาเอกสารยนืยนั
ตวัตนเมื่อเราเกบ็รวบรวมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการยนืยนัตวัตน และเพื่อการจดัสรรสวสัดกิารต่างๆ 



 

 

 
ส าหรบักรณีที่ฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งคือ ฐานความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อที่      
เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (dpo@theerawan.com) ทัง้นี้ การถอนความยนิยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วย
กฎหมายของการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนของท่าน ก่อนทีจ่ะท่าน   
จะถอนความยนิยอม 

2.2 วตัถปุระสงคซ่ึ์งบริษทัฯ อาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืน 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนของท่าน เพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

▪ เพื่อการแต่งตัง้กรรมการบริษทั เช่น เพื่อตรวจสอบยนืยนัตวัตน การคดัเลอืก กระบวนการแต่งตัง้ และการ
ตอ้นรบักรรมการบรษิทั 

▪ เพื่อวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบังาน เช่น การออกหนังสอืมอบอ านาจ, แต่งตัง้ตวัแทนท าสญัญา หรอืลงนาม
ขอ้ตกลงกบัลูกคา้ ซพัพลายเออร,์ ผูข้ายและ/หรอืบุคคลภายนอกอื่นๆ 

▪ เพื่อช่วยเหลือท่านในการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น เพื่อออกตัว๋จอดรถ/บตัร, การจดัหาเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น
เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานตามหน้าทีร่บัผดิชอบของท่าน, การช่วยดแูลบนัทกึผลการปฏบิตังิาน 

▪ เพื่อการบริการจดัการด้านความสมัพนัธ์ เช่น เพื่อการให้ความช่วยเหลอืตามที่ท่านร้องขอ และด าเนินการ
ส ารวจความพงึพอใจ 

▪ เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ เช่น เพื่อการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์
อื่นส าหรบักรรมการบรษิทั 

▪ เพื่อการติดต่อส่ือสาร เช่น การสื่อสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ/งาน, การนัดหมาย, การตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน 

▪ เพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงาน เช่น การติดตามผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ , การอนุมตัิสทิธิในการ
จดัสรรและจดัการทรพัยากรของบรษิทั, ตดิตามดูแลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ, การตรวจสอบทางวนิัย, การ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนและก าหนดบทลงโทษหากจ าเป็น 

▪ เพื่อป้องกนัและสืบสวนการฉ้อฉล รวมถงึการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ละเลยการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืการประพฤติ
ผิด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการงานของท่าน เพื่อป้องกันหรือตรวจจบัการกระท าความผิดทาง
กฎหมาย เพื่อบรหิารจดัการและป้องกนัสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ  หรอืของพนักงาน แขก และผูม้าเยอืน และส าหรบั
การตรวจสอบรบัประกนัคุณภาพ เท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย 

▪ เพื่อการคุ้มครองข้อมูล ความลบัทางการค้า และสินทรพัย์ของบริษัทฯ รวมไปถึงการคุ้มครองลูกค้า 
พนักงานและบุคคลใดๆ เพื่อความปลอดภยัของระบบ และในบรเิวณ ทีด่นิ หรอืสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัฯ หรอืของ
บรษิทัอื่นๆ ในเครอื ด ิเอราวณั กรุ๊ป 
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▪ เพื่อการซื้อกิจการ รวมถึง การจดัแผนก กิจการหรือส่วนของกิจการ และรายการค้าอื่นใด การฟ้ืนฟูกิจการ      
การก าจดั หรอื การเสนอขายหลกัทรพัย์ การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรบัการซื้อหรอืการเป็นผู้ถือหุ้น
ของบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานอื่นภายในเครอืของเรา 

▪ เพื่อความมัน่คงปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัในบรเิวณ ที่ดนิ หรอืสิง่ปลูกสร้างของบรษิัทฯ และ  
ของบรษิทัอื่นๆ ในเครอื ด ิเอราวณั กรุ๊ป 

▪ เพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นใดท่ีบริษทัฯ พึงมีเหตุผลตามสมควร ท่ีเก่ียวกบัการเป็นกรรมการบริษทัของท่าน เช่น 
การด าเนินการของบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ และตามที่ระบุในสญัญาการเป็นกรรมการ ข้อบงัคบัการ
ท างาน หรอืเอกสารอื่นใด ทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารจดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาทรพัยากรบุคคล  ทัง้นี้
เท่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าน 

▪ เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตของท่านหรือของบุคคลอ่ืน 

▪ เพื่อการปฏิบติัตามหน้าท่ีทางกฏหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อที่จะปฏิบตัิตามหน้าที่ตามกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงค าสัง่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานก ากับดูแล 
หน่วยงานของรฐั และหน่วยงานที่บงัคบัใชก้ฎหมายเมื่อเราเชื่อว่ามหีน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยขอ้มูล 
และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นต่อการที่บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงค าสัง่หน่วยงานของรฐั เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกบัมาตรฐานขององค์กร
ระหว่างประเทศ (เช่น ISO), เพื่อจดัการในการช าระภาษ ี

▪ เพื่อท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง เพื่อปฏิบตัิตามมาตรฐานขององค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ (เช่น ISO) เพื่อจดัการการจ่ายภาษ ี

ในกรณีทีท่่านไม่แจง้ขอ้มลูส่วนบุคคลบางประการใหแ้ก่เราบรษิทัฯ บรษิทัฯ อาจไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหส้อดคล้องกบั
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ และอาจไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องเราภายใตส้ญัญาการจา้ง ในบางกรณี บรษิทัฯ อาจไม่
สามารถช่วยเหลอืหรอืใหส้วสัดกิารแก่ท่านได ้

3. ข้อมูลละเอียดอ่อน 

กรณีทีท่่านไดใ้หส้ าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาเอกสารระบุตวัตนซึง่มขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน เช่น ศาสนา 
เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุแ์ละหมู่โลหติ รวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยทัว่ไปแลว้ เอราวณัไม่มคีวามประสงคจ์ะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูศาสนา 
เชื้อชาติ เผ่าพนัธุ์และหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาเอกสารแสดงตนของท่านเพื่อ
วตัถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านไดม้อบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาเอกสารแสดงตนใหแ้ก่ บรษิทัฯ ขอให้
ท่านปกปิดขอ้มูลดงักล่าว หากท่านมไิดป้กปิดขอ้มลูขา้งตน้ ถอืว่าท่านอนุญาตให้บรษิทฯั ด าเนินการปกปิดขอ้มูลเหล่านัน้ 
และถือว่าเอกสารที่มกีารปกปิดขอ้มูลดงักล่าว มผีลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทุกประการ ทัง้นี้ หาก  บรษิทัฯ     
ไม่สามารถปกปิดขอ้มูลไดเ้นื่องจากขอ้จ ากดัทางเทคนิคบางประการ บรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของเอกสารยนืยนัตวัตนของท่านเท่านัน้  

 



 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพื่อทีจ่ะด าเนินการตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งต้น บรษิทัฯ อาจจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลของท่านไปยงับุคคลภายนอก 
ตามนโยบายของบรษิัทฯ เมื่อเราเปิดเผยขอ้มูลของท่าน เราจะจ ากดัประเภทของผู้รบัและผู้ที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลเหล่านัน้  

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย ดงัต่อไปนี้ 
 

▪ บริษทัอ่ืนๆ ภายในเครือ ดิ เอราวณั กรุป๊ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกท าใหเ้ขา้ถงึได ้หรอือาจถูกเปิดเผย
ไปยงันิตบิุคคลอื่นซึง่เป็นบรษิทัซึง่อยู่ภายในเครือของ ด ิเอราวณั กรุ๊ป (ตามเอกสารแนบทา้ยนี้)เพื่อวตัถุประสงค์
ทีร่ะบุในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ 

▪ บุคคลภายนอกอ่ืนๆ เราอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้ร ับจ้างอื่น เพื่อช่วยในการจัดหาหรือจัดให้มี
สวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่ท่าน บรษิทัฯ อาจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารหรอื
ผู้จ ัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ  (1) ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อนิเทอรเ์น็ต โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคนิค ซอฟตแ์วร ์พฒันาเวบ็ไซต ์การใหบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (3) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร                
(4) ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละการขนส่ง (5) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการช าระเงนิ (6) ตวัแทนการท าศกึษาและท าวจิยั 
(7) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (8) ผู้ให้บริการในการส ารวจความพึงพอใจ (9) ผู้ตรวจสอบบัญชี             
(10) ผู้ให้บรกิารด้านการตลาด โฆษณา และการสื่อสาร (11) ผู้ให้บรกิารด้านลูกค้าสมัพนัธ์ (12) ผู้ให้บรกิารจดั
แคมเปญและกิจกรรม (13) ตัวแทนการขาย (14) บริษัทท่องเที่ยวและผู้ให้บริการการส ารองตัว๋ส าหรบัการ
ท่องเทีย่ว (15) บรษิทัประกนัภยั (16) ธนาคาร สถาบนัทางการเงนิ ผูใ้หบ้รกิารและตวัแทนการช าระเงนิ ระบบการ
ช าระเงนิ และการตรวจสอบยนืยนัตวัตน (17) ผูใ้หบ้รกิารการจ่ายเงนิเดอืน และผูใ้หบ้รกิารดา้นการธุรการ และ/
หรอื (18) ผูใ้หบ้รกิารดา้นสุขภาพ หรอืโรงพยาบาล (19) ผูใ้หบ้รกิารฝึกอบรมและฝึกสอน 

▪ บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายก าหนด ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรอืแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากบัดแูล 
หน่วยของรฐั หรอืบุคคลภายนอก ทีบ่รษิทัฯเชื่อว่าจ าเป็นต้องปฏบิตัติามฐานทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั หรอืเพื่อ
ปกป้องสทิธขิองเรา, สทิธขิองบุคคลทีส่าม หรอืความปลอดภยัส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ หรอืเพื่อตรวจจบัป้องกนั
หรอืจดัการกบัปัญหาการทุจรติ, ความปลอดภยัหรอืประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั 

▪ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราใน
กระบวนการเซ็นสญัญาและ/หรอืการมส่ีวนร่วมบรกิาร โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยพร้อมกับ
เอกสารทีจ่ าเป็นต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการเซน็สญัญา 

▪ ท่ีปรึกษาผู้เช่ียวชาญ รวมถงึทนาย เจา้หน้าทีเ่ทคนิค และผูต้รวจสอบบญัช ีผูช้่วยเหลอืในการด าเนินกจิการของ
เรา  แกต้่าง หรอื เรยีกรอ้งสทิธติามกฎหมายใดๆ 



 

 

▪ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ บุคคลภายนอกที่ได้รบัมอบหมายจากบรษิัทฯ  ในกรณีที่มกีารฟ้ืนฟูกิจการ      
การควบรวม การโอนกจิการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกจิการหรอืทัง้หมด การซื้อ การขาย การร่วมทุน การโอน 
หรือการโยกย้ายซึ่งกิจการ สินทรัพย์ หุ้น หรือธุรกรรมอื่นใดที่ใกล้เคียง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมด 
สนิทรพัย์ หรอืหุ้น หรอืการด าเนินธุรกรรมอื่นใด บรษัทฯ จะด าเนินการใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งปฏิบตัติามนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัฉบบันี้  

▪ หน่วยงานของรฐั ในบางสถานการณ์ เราอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อทีจ่ะปฏบิตัติาม
กฎหมายหรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หน่วยงานที่บงัคบัใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากับดูแล 
หน่วยงานของรฐั หรอืบุคคลภายนอก ทีเ่ราเชื่อว่ามคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเปิดเผยขอ้มูลเพื่อปฏบิตัติามกฎหมาย
หรอืกฎระเบยีบดงักล่าว หรอืเพื่อคุ้มครองสทิธขิองเรา สทิธขิองบุคคลภายนอก หรอื เพื่อความปลอดภัยของ
ปัจเจกบุคคล หรอืเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรอืเพื่อจดัการกบัปัญหาเกี่ยวกบัการฉ้อฉล ความมัน่คงปลอดภยั และ
ความปลอดภยั (เช่น กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ส านักงานประกนัสงัคม ส านักงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
คนพกิารแห่งชาต ิกรมสรรพากร ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) 

 
5. การโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผู้ร ับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายนอกประเทศไทย ซึ่งประเทศ
ปลายทางอาจไม่มรีะดบัมาตรฐานการบงัคบัใชก้ฎหมายคุ้มครองขอ้งมูลส่วนบุคคลเท่าเทยีมกบัประเทศไทย บรษิัทฯ จะ
ด าเนินการตามมาตรการเพื่อจะท าใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยงัต่างประเทศโดยปลอดภยัและผูร้บัมี
มาตรการการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัทีเ่พยีงพอ หรอืเป็นไปตามเงื่อนไขตามทีก่ฎหมายก าหนดอื่นๆ เราจะขอ
ความยนิยอมจากท่านหากเราจ าเป็นต้องได้รบัความยนิยอมของท่านในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศตามที่
กฎหมายก าหนด 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

บรษิัทฯ จะไม่เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบทีส่ามารถระบุตวัตนของท่านได้เป็นระยะเวลานานกว่าทีจ่ าเป็น
ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวมรวมหรอืประมวลผล ตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดไวใ้นเรื่องของระยะเวลาในการ
เกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี้ เราอาจเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวน้านขึน้หากกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมายและเงือ่นไขตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมสีทิธทิีร่ะบุไวด้งันี้  

 

▪ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถงึการขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รามเีกี่ยวกบัท่านและสามารถ
ตรวจสอบว่าเราไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมอย่างไร 

▪ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล หมายถงึ การขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่รามเีกีย่วกบัท่านในรปูแบบทีม่กีารจดัระเบยีบ
แลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืขอใหเ้ราโอนขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงับุคคลอื่นใด 

▪ สิทธิในการคดัค้าน ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถงึเมื่อเราใช้
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในการท าตลาดทางตรง 

▪ สิทธิในการลบข้อมูล ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลนิรนาม ท่านมสีทิธใินการขอใหเ้รา
ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูนิรนาม ในกรณีทีไ่ม่มฐีานทางกฎหมายใดรบัรองใหเ้รา
เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเหล่านัน้อกีต่อไป  

▪ สิทธิในการขอให้ระงบัใช้ หมายถงึ สทิธใินการขอใหร้ะงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านในบางกรณี  

▪ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง         
เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

▪ สิทธิในการร้องเรียนไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และ 

▪ สิทธิในการถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ เมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคภายใต้ฐาน
ความยนิยอมของท่าน ทัง้นี้การถอนความยนิยอม จะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผล
ขอ้มลูทีเ่ราไดร้บัการยนิยอมแลว้ ก่อนการถอนความยนิยอม 

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทัง้นี้บริษัทฯยังคง
ด าเนินการกบัขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ก าหนด      ทัง้นี้ท่านมสีทิธิ
แจง้ยกเลกิความยนิยอมส าหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที ่ด ิเอราวณั กรุ๊ป ไดเ้กบ็รวบรวมไวก้่อนวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ดว้ยการ
ยิน่ค ารอ้งขอยกเลกิความยนิยอมทาง dpo@theerawan.com 
 
8. ข้อมูลของบุคคลภายนอก 

เมื่อท่านไดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลของคนในครอบครวัของท่าน และ/หรอืผูอ้ยู่ในความอุปถมัภอ์ื่นใด ("ผู้อยู่ในความอปุถมัภ"์) 
และ/หรอืบุคคลภายนอกอื่นใด (เช่น บุคคลอา้งองิ ผูท้ีใ่หต้ดิต่อในกรณีฉุกเฉิน) เพื่อวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวไวใ้นนโยบายความ
เป็นส่วนตวัฉบบันี้ (เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ ความสมัพนัธก์บัท่าน ฯลฯ) ท่านมหีน้าทีแ่จง้ใหบุ้คคลเหล่านี้
ทราบเกีย่วกบัสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทีก่ล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ทีม่ผีลกบับคุคลเหล่านัน้ ท่านยงัมี
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หน้าทีใ่นการขอความยนิยอมของผูอ้ยู่ในความอุปถมัภข์องท่าน และท าใหม้ัน่ใจว่าท่านมสีทิธใินการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของ
บุคคลเหล่านัน้แก่เรา 

 

9. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 
เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครัง้คราว หากการแก้ไขดงักล่าวมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เราจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม เราแนะน าใหท้่านคอยตดิตาม
นโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นระยะเพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงต่างๆ  
 

10. ติดต่อเรา 
หากท่านมีขอ้สงสยัหรือค าถามเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ โปรดติ ดต่อ
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รายละเอยีดดงันี้ 

บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 6 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257 4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257 4577 
www.TheErawan.com 
กรณีบริษทัในเครืออ่ืนๆ โปรดดเูอกสารแนบท้าย 
รายละเอยีดการตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทางอเีมล  dpo@theerawan.com 

 
พฤษภาคม 2565 
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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    แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 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    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2659 -2899 

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

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

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

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

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

บรษิทั เอราวณั คอมเมอรเ์ชยีล เมเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 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 

 
 
 


