
 

 

 
นโยบายความเป็นส่วนตวัเก่ียวกบัการใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด  ฉบบัท่ี 2 

 
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั มหาชนและบรษิทัในเครอืตามเอกสารแนบ1 ("เอราวณั" หรอื "เรา") ใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
เพื่อสอดส่องดแูลพืน้ทีท่ีก่ าหนดไวภ้ายในและรอบอาคาร และสิง่อ านวยความสะดวกของเรา เพื่อการรกัษาความปลอดภยัใน
ชวีติ ร่างกาย และทรพัยส์นิ เราเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการ ลูกจา้ง ผูร้บัเหมา พนักงาน ผูม้าตดิต่อ และบุคคลทีเ่ขา้มายงั
พืน้ทีภ่ายใตก้ารสอดส่องดแูลภายในอาคารและสิง่อ านวยความสะดวกของเราทุกคน (เรยีกรวมกนัว่า "ท่าน") ผ่านทางการใช้
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด  
 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้ เปิดเผย และโอนขอ้มลูทีส่ามารถระบุตวับุคคลได ้ ("
ข้อมูลส่วนบุคคล") เกีย่วกบัทา่น เราอาจปรบัปรุงนโยบายฉบบันี้เมื่อใดกต็าม และจะแจง้ใหท้า่นทราบการเปลีย่นแปลงเมื่อ
สามารถท าได ้
 
1. ข้อมูลท่ีเราเกบ็รวบรวม 

เราเกบ็รวบรวมภาพเคลื่อนไหวหรอืภาพนิ่ง ของท่าน รวมถงึทรพัยส์นิของท่าน เช่น ยานพาหนะซึง่เขา้มาในพืน้ทีภ่ายใต้
การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายในอาคารและสิง่อ านวยความสะดวกของเรา ผ่านทางกล้องโทรทศัน์วงจรปิด("ข้อมูลจาก
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด") 

 
2. วิธีการท่ีเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการบนัทกึ ครอบครอง ดดัแปลง 
ปรบัเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ท าลาย ลบ กู้คนื รวม คดัลอก ส่ง เก็บ คดัแยก แก้ไข หรอืเพิม่เติมกบัขอ้มูลของท่านจาก
กล้องโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกบัท่าน เพื่อวตัถปุระสงค์ของกล้องโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่อง
ดแูลดงัต่อไปนี้ 

 
(ก) เพื่อคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัส่วนบุคคลของท่าน รวมถงึทรพัยส์นิของท่าน 
(ข) เพื่อคุม้ครองอาคาร สิง่อ านวยความสะดวก และสนิทรพัยข์องเราจากความเสยีหาย การถูกรบกวน การถูก

ท าลาย และอาชญากรรมอื่นๆ 
(ค)  เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการยบัยัง้ ป้องกนั สบืสวน และด าเนินคดอีาชญากรรม 
(ง) เพื่อช่วยเหลอืในการระงบัขอ้พพิาทอย่างมปีระสทิธภิาพตามทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการทางวนิยัหรอืการรอ้งทุกข ์
(จ) เพื่อช่วยเหลอืในการสอบสวนหรอืกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการแจง้เบาะแส และ 
(ฉ) เพื่อช่วยเหลอืในการเริม่ตน้หรอืต่อสูค้ดแีพ่งใดๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงคดกีารจา้งงาน 

 
 กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของเราท างานตลอด 24 ชัว่โมงและ 365 วนัต่อปี 
  

เราจะตดิตัง้ป้ายทีท่างเขา้ ทางออก และพืน้ทีภ่ายใตก้ารสอดส่องดแูล เพื่อแจง้ใหท้่านทราบถงึการใช้กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด 



 

 

 
3. เกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย 

เราจะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล โอน และด าเนินการใดๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการบนัทกึ ครอบครอง 
ดดัแปลง ปรบัเปลีย่น เปลีย่นแปลง ท าลาย ลบ กูค้นื รวม คดัลอก ส่ง เกบ็ คดัแยก แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิ กบัขอ้มลูของท่าน
จากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกบัท่าน โดยปราศจากความยนิยอม ยกเว้นอาศยัหลกัเกณฑ์
หรอืฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนี้ 

 
(ก) ฐานประโยชน์ส าคญัต่อชีวิต เป็นการจ าเป็นเพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของ

บุคคล 
 
(ข) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยใน

สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลของท่าน และทรพัย์สินของท่าน อาคาร สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สนิทรพัยข์องเรา และเพื่อด าเนินการใดๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องดแูล เราจะ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการรกัษาสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและผูใ้หบ้รกิารซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกในบางกรณี สิทธิข ัน้พื้นฐานของท่าน และเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลจาก
กล้องโทรทศัน์วงจรปิดที่เกี่ยวกบัท่าน เราจะพยายามระบุขัน้ตอนที่จ าเป็นเพื่อบรรลุการรกัษาสมดุลซึ่งสิทธิ
อย่างเหมาะสม 
 

(ค) ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย เรามหีน้าทีต่้องปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามทีก่ าหนดไวโ้ดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน เราถือว่าการใช้
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นมาตรการทีส่ าคญัซึง่ช่วยใหเ้ราสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัเหล่านัน้ได ้

 
4. บุคคลท่ีเราเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะรกัษาขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเกีย่วกบัท่านเป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยหรอืโอนขอ้มลู เวน้แต่กบับรษิทั
ในเครอื (ตามเอกสารแนบทา้ย 2) หรอืผูใ้หบ้รกิารซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทีไ่ดเ้ลอืกแล้วอย่างระมดัระวงั ณ ปัจจุบนั หรอื
ในอนาคต อาทเิช่น หุ้นส่วนกิจการร่วมค้า และ/หรอืผู้ใหบ้รกิารทีอ่าจอาศยัอยู่ต่างประเทศ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องดแูลทีร่ะบุในนโยบายฉบบันี้ 

      บุคคลภายนอกทีเ่ราอาจเปิดเผยขอ้มลูทางกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นเกีย่วกบัท่าน รวมถงึ 
(ก) บริษัทในเครือของเรา เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นที่

เกี่ยวกับท่านให้กับบริษัทในเครือ(ตามเอกสารแนบท้าย 2) อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ประโยชน์ของบรษิทัในเครอืของเรา เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องดแูล 

 
(ข) หน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานก ากบัดูแล เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด

และขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวกบัท่าน เพื่อปฏบิตัิหน้าทีต่ามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนหรอืช่วยเหลอืหน่วยงาน
บงัคบัใชก้ฎหมายในการสบืสวนและด าเนินคดทีางแพ่งหรอืทางอาญา 

 



 

 

(ค) ผู้ให้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วน
บุคคลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่าน ในขัน้ตอนทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรบัรองการคุม้ครองในความปลอดภยัดา้นสุขภาพ 
ความปลอดภยัส่วนบุคคล และทรพัยส์นิของท่าน 

 
5. การโอนข้อมูลขา้มพรมแดน 

เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในขัน้ตอนทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรบัรองความปลอดภยัใน
สุขภาพ ความปลอดภยัส่วนบุคคล และทรพัย์สนิของท่าน กบั ผูใ้หบ้รกิารซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่อยู่นอกประเทศไทย 
การเปิดเผยหรอืโอนขอ้มูลนัน้อาจท าไดโ้ดยอาศยัความยนิยอมของท่านเท่านัน้ เวน้แต่ มฐีานทางกฎหมายอื่นใด (เช่น 
เพื่อปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางสญัญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาต 

 
ถา้ขอ้มลูของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางทีม่มีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไม่
เพยีงพอตามทีก่ฎหมายคุ้มครองขอ้มูลของประเทศไทยก าหนด เราจะด าเนินการตามขัน้ตอนที่จ าเป็นในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีโ่อนไปยงับุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อใหข้อ้มูลนัน้ไดร้บัการคุม้ครองในระดบัเดยีวกบัที่เราคุม้ครอง
ขอ้มลูของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในขณะนัน้ 

 
6.  มาตรการความมัน่คงปลอดภยั 

เราใช้มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเชงิองค์กร เทคนิค และบรหิารจดัการเพื่อคุม้ครองขอ้มูลจากกล้องโทรทศัน์
วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่านจากความเสยีหาย ความสูญหาย การเขา้ถงึ การใช ้การปรบัเปลี่ยน 
หรอืการเปิดเผยโดยไม่ไดต้ัง้ใจ โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืโดยปราศจากอ านาจ 
เราจะท าการตรวจสอบและปรบัปรุงมาตรการความมัน่คงปลอดภยัของเราเป็นครัง้คราวตามทีจ่ าเป็นหรอืเมื่อมกีารพฒันา
เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของกฎหมายตามทีห่น่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 
7.  ระยะเวลาการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบุคคล 

เราจะเกบ็รกัษาขอ้มลูของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดในระบบของเราไวใ้นระยะเวลาทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินการตาม
หน้าที่ของเราเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องดูแลที่ได้ระบุในนโยบายฉบบันี้ หากเรา
ไม่ไดร้บัอนุญาตในการเกบ็ขอ้มลูของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดตามกฎหมายใชบ้งัคบัอกีต่อไป เราจะน าขอ้มลูออก
จากระบบและการบนัทกึของเรา ในกรณีที่มกีารด าเนินการทางศาลหรอืทางวนิัย ขอ้มูลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจร
ปิดอาจถูกเกบ็ไวจ้นกว่าจะสิน้สุดการด าเนินการดงักล่าว ซึ่งรวมถงึระยะเวลาทีเ่ป็นไปไดใ้นการยื่นอุทธรณ์ดว้ย หลงัจาก
นัน้ขอ้มลูจะถูกลบหรอืเกบ็ถาวรตามทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาต 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.  สิทธิของท่าน 
ในกรณีทีท่่านคดิว่า ท่านถูกบนัทกึโดยกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของเรา ท่านอาจจะมสีทิธติามกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้  

 
(ก) สิทธิในการเข้าถึง ท่านมสีทิธเิขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มลูจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าน หรอื

ขอใหเ้ราเปิดเผยขอ้มลูของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดทีถู่กบนัทกึโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม โดยค าขอนัน้
จะต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบใบแจง้ความและเอกสารแสดงตนเช่น ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนา
หนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาใบขบัขี่ เป็นต้นและส่งไปยัง ฝ่ายบริหารอาคาร ค าขอของท่านจะได้รับการ
ด าเนินการภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัทีเ่ราไดร้บัค าขอของท่าน เราอาจปฏเิสธค าขอของท่านโดยอาศยัสทิธติาม
กฎหมายของเราหรือค าสัง่ศาล และในกรณีที่การเข้าถึงและขอรบัส าเนาข้อมูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด
เกี่ยวกบัท่านอาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น ในกรณีที่ค าขอของท่านถูกปฏเิสธ เราจะแจง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้่านทราบถงึเหตุผลและส่งถงึท่านภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย 

 
(ข) การแก้ไขให้ถกูต้อง ท่านมสีทิธขิอใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ราประมวลผลเกีย่วกบัท่านใหถู้กต้อง 

เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ  
 

 (ค)  สิทธิการคดัค้าน ท่านมสีทิธคิดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดหรอื
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีด่ าเนินการตามวตัถุประสงค์เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของเรา และ/หรอืบุคคลอื่น เราจะด าเนินการทนัททีีเ่ราไดร้บัค าขอของท่าน ทัง้นี้เราอาจปฏเิสธค าขอของท่านใน
กรณีทีเ่ราสามารถพสิจูน์ไดว้่ามเีหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่าในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ขอ้มูลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด หรอืถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยดงักล่าวเป็นไปเพื่อการ
ก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรอืการใช้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สทิธิ
เรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ค าขอของท่านถูกปฏิเสธ เราจะแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหท้่านทราบถงึเหตุผลและส่งถงึท่านภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย 
 

(ง) สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมสีทิธขิอใหเ้ราลบหรอืท าลายขอ้มลูจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของท่าน หรอืท าให้
ขอ้มลูของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไม่สามารถระบุตวัตนไดต้ามทีใ่ชบ้งัคบัภายใตก้ฎหมาย เวน้แต่กรณีที่
เราอาจต้องการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดซึ่งสามารถปฏบิตัไิดต้ามกฎหมาย เช่น
เพื่อก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การด าเนินการหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย การยกขึน้ต่อสูส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืปฏบิตัติามกฎหมาย 
 

(ช) สิทธิระงบัการใช้ข้อมูลชัว่คราว ท่านมสีทิธขิอใหเ้ราระงบัการใชข้อ้มลูของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดซึง่
เราไม่มสีทิธใินการเกบ็รกัษาต่อไปโดยชัว่คราว ในกรณีทีท่่านตอ้งการใชข้อ้มลูเพื่อก่อตัง้สทิธ ิการด าเนินการ
หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย การยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืปฏบิตัติามกฎหมาย 
 



 

 

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมสีทิธริ้องเรยีนต่อหน่วยงานราชการทีม่อี านาจ ในกรณีที่เราฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามบทบญัญตัภิายใต้กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีใ่ชบ้งัคบัในประเทศไทย รวมถงึนโยบาย
หรอืกฎเกณฑอ์ื่นของเรา 

ดิ เอราวณั กรุ๊ป และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวนัที่ 1 มิถุนายน 2565 ทัง้นี้บริษัทฯยงัคง
ด าเนินการกบัขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ก าหนด      ทัง้นี้ท่านมี
สทิธแิจง้ยกเลกิความยนิยอมส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที ่ด ิเอราวณั กรุ๊ป ได้เก็บรวบรวมไวก้่อนวนัที ่1 มถิุนายน 2565 
ดว้ยการยิน่ค ารอ้งขอยกเลกิความยนิยอมทาง dpo@theerawan.com 

 
9. ติดต่อเรา 

หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืค าถามเกีย่วกบันโยบายฉบบันี้ หรอืหากท่านประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธขิองทา่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู
ของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด โปรดตดิต่อ  

      ส านักงานใหญ่ เพลินจิตเซน็เตอร ์ชัน้ 6 และชัน้ 7 ส านักงานใหญ ่
      บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์ ชัน้ 6  เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257-4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577 
www.theerawan.com 
ผูร้บัผดิชอบของขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด: โปรดตดิต่อที ่email address : corporatehr@theerawan.com 
 
อาคารเพลินจิตเซน็เตอร ์
บริษทั เอราวณั คอมเมอรเ์ชียล เมเนจเม้นท์ จ ากดั 
อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์ ชัน้ 6 เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257-4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577 
www.theerawan.com 
ผูร้บัผดิชอบของขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด: โปรดตติต่อที ่ฝ่ายบรหิารอาคาร                                                              
email address :ploenchitcenter@cbre.co.th หรอื  โทรศพัท ์66(0) 2656 8600  โทรสาร 66(0) 2656 9899 
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ลานจอดรถ โรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรงุเทพ 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์ ชัน้ 6 
เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257-4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577 
www.theerawan.com 
ผูร้บัผดิชอบของขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด: โปรดตติต่อที ่ฝ่ายบรหิารอาคาร                                                              
email address :ploenchitcenter@cbre.co.th หรอื  โทรศพัท ์66(0) 2656 8600  โทรสาร 66(0) 2656 9899 
 
อาคารเอราวณัแบงคอ็ก และลานจอดรถ แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพ  
บริษทั โรงแรมเอราวณั จ ากดั (มหาชน) 
494 ถนนเพลนิจติ  
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257-4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577 
www.theerawan.com 

      ผูร้บัผดิชอบของขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด: โปรดตดิต่อที ่ฝ่ายบรหิารอาคาร                                             
email address :erawanbangkok@cbre.co.th หรอื โทรศพัท ์66(0) 2250 7782 โทรสาร 66(0) 2250 7786 

 
 
 
 

 
********** 

พฤษภาคม 2565 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 
 
 


