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นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัลานจอดรถยนต์ ฉบบัท่ี 2 
 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตวั”) อธบิายถงึวธิกีารที ่บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั มหาชน 
และบรษิทัในเครอื ตามเอกสารแนบทา้ย1  (“บริษทั” “เอราวณั” “เรา” หรอื “ของเรา”) เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อใหบ้รกิารลานจอดรถยนตข์องเราแก่ท่าน 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเกบ็รวบรวม 

เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านซึง่อาจรวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลเก่ียวกบัรถยนต์ของท่าน เช่น หมายเลขป้ายทะเบยีนรถยนต์ หมายเลขรถยนต์ (Vehicle Identification 
Number)ยีห่อ้ รุ่น ส ีและปีของรถยนต ์

2) ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด หรอื ขอ้มูลภาพและเสยีงทีถู่กบนัทกึในพืน้ทีข่องเรา รวมถงึ
วนัและเวลาทีท่่านเขา้หรอืออกจุดใหบ้รกิารจอดรถยนต ์หรอืขอ้มลูค่าบรกิารจอดรถยนตข์องท่าน 

2. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายท่ีเราเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

1) เพื่อใหท้่านเขา้ใชบ้รกิารลานจอดรถยนต ์ 

2) เพื่อตรวจสอบยนืยนัตวัตนของท่าน และเพื่อด าเนินการตามค าขอของท่าน 

3) เพื่อความปลอดภยั และเพื่อรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของเรา 

4) เพื่อปรบัปรุงการด าเนินธุรกจิ หรอืสนิคา้และบรกิารของเราใหด้ยีิง่ขึน้ 
5) เพื่อปฎิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมายของเรา และ/หรอืใหค้วามร่วมมอืกบัศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานรฐั และ

หน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ดม้อบหมายอ านาจใหแ้ก่เรา  
6) เพื่อใชส้ทิธหิรอืปกป้องประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราตามทีจ่ าเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกนัการ

ฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
7) เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องลูกคา้รายอื่นหรอืบุคคลอื่นในพืน้ทีข่องเรา 
8) เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของท่านหรอืของผูอ้ื่น แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีเ่ราตอ้งเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืสญัญาหรอืจ าเป็นเพื่อ
เข้าท าสญัญา และท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถใหบ้ริการของเราแก่ท่านได้     
(เช่น ไม่อนุญาตใหท้่านเขา้ใชล้านจอดรถยนตข์องเรา) 
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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 
และถอืว่าเอกสารทีม่กีารปกปิดขอ้มูลดงักล่าว มผีลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทุกประการ ทัง้นี้ หาก บรษิทัฯ ไม่
สามารถปกปิดขอ้มลูไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัทางเทคนิคบางประการ บรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของเอกสารยนืยนัตวัตนของท่านเท่านัน้  
 
4. ระยะเวลาในการท่ีเราเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวตัถุประสงค์ที่เราได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว ทัง้นี้ เราอาจเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจ าเป็นตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

5. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงั บริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบท้าย 2) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา             
ผูใ้หบ้รกิาร ทีป่รกึษากฎหมาย ผูส้อบบญัช ีหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนักงาน หน่วยงานรฐั ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

เราอาจโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศซึง่ประเทศปลายทางอาจม ีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่
สูงกว่าหรอืต ่ากว่าประเทศไทย ทัง้นี้ เราจะท าใหม้ัน่ใจว่าการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศนัน้ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนและ         
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก่อนการโอนขอ้มลูดงักล่าว 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบญัญตัิแห่งกฎหมายและขอ้ยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ท่านอาจมสีทิธิในการขอเขา้ถึง และ/หรอื ขอรบั
ส าเนา โอนยา้ย แก้ไข ลบ ท าลายหรอืท าใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลไดซ้ึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถงึอาจขอคดัคา้น 
และระงบัการใช ้เกบ็รวบรวม หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากเราอาศยัความยนิยอมทีท่่านได้
ใหแ้ก่เรา         ท่านอาจถอนความยนิยอมของท่านได ้ และท่านยงัมสีทิธขิอใหเ้ราเปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านทีท่่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมแก่เรา นอกจากนี้ ในกรณีทีท่่านรูส้กึว่าบรษิทัไม่ปฏบิตัติามกฎหมายการคุม้ครองส่วน
บุคคล ท่านมสีทิธริอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมาย 

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

หากท่านมคี าถาม ขอ้สงสยั หรอืมคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธขิองท่านทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่น โปรดตดิต่อเรา
หรอืเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเราที ่

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 

 
ลานจอดรถ อาคารเพลินจิต เซน็เตอร ์
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 
ผู้รบัผิดชอบของข้อมูล:   โปรดติดต่อท่ี email address : ploenchitcenter@cbre.co.th  หรอื  
ฝ่ายบรหิารอาคาร : โทรศพัท ์66(0) 2656 8600 โทรสาร 66(0) 2656 9899 
 

ลานจอดรถ โรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรงุเทพ 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์ ชัน้ 6 
เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257-4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577 
www.theerawan.com 
ผู้รบัผิดชอบของข้อมูล:   โปรดติดต่อท่ี email address : ploenchitcenter@cbre.co.th  หรอื 
ฝ่ายบรหิารอาคาร : โทรศพัท ์66(0) 2656 8600 โทรสาร 66(0) 2656 9899 

 

http://www.theerawan.com/
mailto:dpo@theerawan.com
mailto:ploenchitcenter@cbre.co.th%20%20หรือ
mailto:ploenchitcenter@cbre.co.th%20%20หรือ
mailto:ploenchitcenter@cbre.co.th
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ลานจอดรถอาคารเอราวณั แบงคอ๊ก และลานจอดรถ แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพ  
บริษทั โรงแรมเอราวณั จ ากดั (มหาชน) 
494 ถนนเพลนิจติ  แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257-4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577 
www.theerawan.com 
ผู้รบัผิดชอบของข้อมูล:   โปรดติดต่อท่ี email address : erawanbangkok@cbre.co.th หรอื 
ฝ่ายบรหิารอาคาร : โทรศพัท ์66(0) 2250 7782 โทรสาร 66(0) 2250 7786 

 

พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erawanbangkok@cbre.co.th
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เอกสารแนบท้าย 1 

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) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั คอมเมอรเ์ชยีล เมเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 
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เอกสารแนบท้าย 2 

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 
บรษิทั เดอะ รเีสรฟ์ิ จ ากดั 494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 


